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APRESENTAÇÃO

Recolha compulsiva de material biológico para análise de perfis de DNA em
investigação criminal:
auto-inculpação versus segurança comunitária

Paulo Filipe Horta Peres
O presente estudo, intitulado, «Recolha compulsiva de material biológico para análise
de perfis de DNA em investigação criminal»; corresponde à Dissertação de Mestrado
em Ciências Jurídico-Criminais; elaborada no âmbito do Curso de Mestrado
2010/2012; ministrado na Faculdade de Direito da Universidade Lusíada de Lisboa.
Fascinados pela excepcional capacidade de identificação e pela extraordinária
precisão das perícias de DNA, decidimos dedicar-lhes a nossa investigação.
A escolha que fizemos em torno deste tema implica, inevitavelmente, que
compreendamos, não apenas o conceito de DNA/ADN e alguns aspectos técnicos
relacionados com as perícias biológicas, como também, algumas noções essenciais
sobre Biologia Molecular, na vertente Genética Forense, e, concretamente,
Criminalística Biológica.
Porque está em causa uma problemática que não é de fácil apreensão para os
juristas, não nos deteremos na análise destas questões, mais do que o estritamente
necessário à percepção dos problemas suscitados pela realização de identificação por
perfis genéticos.
Deliberadamente, delimitámos o nosso campo de estudo à vertente da investigação
criminal, evidenciando um teor, eminentemente penalista da nossa prelecção.
Focaremos aspectos importantes, relacionados com a prova pericial no actual
Ordenamento Jurídico Português.
Realçaremos, numa breve perspectiva, a base de dados genéticos, no Direito
Português e no Direito Comparado.
Não deixaremos de abordar, a problemática Jurídico-Constitucional, das perícias de
DNA no direito Pátrio; evidenciando os Direitos Fundamentais – quanto a nós –
afectados com as perícias biológicas.
Só depois de examinarmos as questões supra enunciadas, estaremos em condições
de envidar os nossos esforços, no estudo daqueles que consideramos serem os
principais problemas jurídicos, relativos à realização – coerciva – das perícias em
apreço; e aquilatarmos da sua admissibilidade, no âmbito da investigação criminal.
Não podemos dar o nosso estudo por encerrado sem revelarmos a nossa posição
sobre uma contenda que se reveste da maior relevância; e que se prende com o dever

de cooperação, por parte do arguido, para a descoberta da verdade material, em geral,
e com a realização coerciva das perícias de DNA, em particular; sem que com isso, se
viole o seu direito jusfundamental, à não auto-incriminação.
Concluiremos, tomando posição favorável, quanto à recolha compulsiva de material
biológico; por método não invasivo; de amostras não íntimas e com colaboração não
activa do visado – através de zaragatoa bucal, recolher células epiteliais da cavidade
bucal –; apenas a indivíduo com estatuto de arguido; a inimputável e a condenados
com Sentença ou Acórdão, transitados em julgado; para uma média e grande
criminalidade; em crimes de catálogo – por detrimento da actual moldura penal –;
numa rigorosíssima preservação da Cadeia de Custódia das amostras.
A nossa posição âncora em nome da paz social; da segurança jurídica e no respeito
que nos devem sempre merecer as vítimas, como elo mais fraco

Palavras-chave: Perfis de DNA, Direitos Fundamentais, Investigação Criminal,
Segurança Jurídica.

PRESENTATION

Compulsive collection of biological material for analysis of DNA profiles
in criminal investigations:
self-incrimination versus community safety

Paulo Filipe Horta Peres
This study, entitled, “Compulsive collection of biological material for analysis of DNA
profiles in criminal investigation", corresponds to the Master's Thesis in Legal-Criminal
Sciences, prepared as part of the 2010/2012 Masters Course, held at the College of
Law of the Lusíada University of Lisbon.
Fascinated by the exceptional identification capability and the extraordinary accuracy of
DNA expertise, we decided to offer them our investigation.
The choice we made on this issue necessarily entails that we understand not only the
concept of DNA/ADN and some technical aspects related to biological expertise, as
well as some basic notions about Molecular Biology, in part Forensic Genetics, and,
specifically, Forensic Biological.
As what is at stake is not an easy issue to apprehend for jurists, we shall not dwell on
the analysis of these issues, more than it is strictly necessary to the perception of the
problems raised by the completion of identification by genetic profiles.
Deliberately, we delimited our field of study to the aspect of criminal investigation,
showing a highly criminalist content of our speech.
We will focus the important aspects related to expert evidence in the current
Portuguese Legal System.
We will highlight, in a snapshot, the genetic database, in the Portuguese Law and
Comparative Law.

We will not fail to approach the Legal and Constitutional issues, of the DNA skills in the
Domestic Law, showing the Fundamental Rights –from our point of view– affected by
the biological expertise.
Only after examining the issues outlined above, we will be able to endeavour in the
study of those we believe are the main legal issues related to the -coercive- realization
of the skills in question, and to appraise its admissibility under criminal investigation.
We can not close our study without revealing our stance on a controversy that is of the
utmost importance, and that relates to the duty of cooperation by the defendant, for the
discovery of the material truth, in general, and the implementation of coercive DNA
expertise, in particular; without thereby violating his jus-fundamental right, to non-selfincrimination.
We will conclude by taking a favourable position, regarding the compulsory collection of
biological material, by non-invasive method, non-intimate samples and without the
active collaboration of the subject - through oral swab to collect epithelial cells of the
oral cavity -only to an individual with defendant status, not imputable and convicted
with Judgment or Sentence, carried on trial, for medium and major criminality, in
catalogued crimes - for the current criminal frame-; by an extremely rigorous
preservation of the Chain of Custody.
Our anchor position, is in the name of social peace, legal security and the respect we
owe to the victims as the weakest link.
Keywords: DNA profiles, Fundamental Rights, Criminal Investigation, Legal Security.
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1. INTRODUÇÃO
“O teste de DNA é para a justiça como o telescópio para as estrelas. Não é uma lição de Bioquímica não é uma exibição das maravilhas reveladas por uma lente;
mas um modo de ver as coisas como elas realmente são.”

(1)

O DNA é o que de mais íntimo existe no ser humano, é o mapa da sua “constituição” e
o “administrador” do seu funcionamento e uma vez accionado pela fecundação, tornase dono do seu próprio destino, determinando quase todos os movimentos físicos e
muitas vezes psicológicos do indivíduo.
Os extraordinários avanços tecnológicos e científicos, ocorridos nas últimas décadas
tiveram como corolário a abertura de novos horizontes à ciência, nomeadamente, no
domínio da biologia molecular e, concretamente, na genética forense.
Os progressos alcançados no campo da medicina legal, concederam ao Homem um
poder interventivo, de tal forma significativo, colocando-lhe nas mãos o curso do seu
próprio destino, redefinindo o conceito de dignidade e essência humana, como que,
“um poder, libertador e gerador de autonomia, tem-se revelado ambíguo e perigoso:
desencadeia efeitos extremamente benéficos e simultaneamente, acções, cujas consequências perigosas têm uma dimensão cósmica e muitas vezes irreversíveis.”(2)
O mapeamento e sequenciação do genoma humano, entre outras coisas, veio permitir
o aperfeiçoamento e utilização de técnicas como a “impressão genética”(3), que correctamente se deve designar «identificação por perfil de DNA», em genética forense e,
consequentemente, na investigação criminal, permitindo assim expandir o seu campo
tradicional de acção, legitimando-se aos poucos, na justiça penal, que pelo método de
comparação de secções altamente variáveis do DNA repetitivo, permite não só a identificação de autores de delitos, de vítimas – em catástrofes e não só – e, na investigação biológica de paternidade – com recurso a outro material biológico, para além do
(1)

SCHECK, Barry C. e NEUFELD, Peter J. – The Innocence Project. O projecto Inocência luta para devolver à liberdade o maior número de pessoas injustamente condenadas. Esta Organização NãoGovernamental e não lucrativa, Norte Americana; foi fundada pelos advogados Barry C. Scheck e Peter J.
Neufeld; trabalham para levar a justiça àqueles a quem a mesma foi negada. [Consult. 20 Dez. 2011].
Disponível em www: <URL:http://www.innocenseproject.org/understand/unreliable-limited-science.php>.
(2)
Nas palavras temerárias, mas assertivas, de SILVA, Luísa Portocarrero – Autonomia da pessoa e determinismo genético. Genoma e dignidade humana. Coimbra: Gráfica de Coimbra, Lda. 2002, p.10.
(3)
A técnica da “impressão genética” foi desenvolvida, com recurso à sorologia, em 1984 pelo geneticista
britânico Sir Alec Jeffreys, que mais tarde a apelidou de DNA Fingerprint; acabando por ter grande impacto internacional ao permitir, com recurso ao DNA, deslindar um caso de homicídios mediáticos, conhecido
por “assassinatos de Narborough” (Lynda Mann e Dawn Ashworth) em Leicestershire, Inglaterra, entre
1983 e 1986, permitindo a identificação e condenação de Colin Pitchfork como autor dos mesmos.
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sangue –.
Fascinados pela excepcional capacidade de identificação e pela extraordinária precisão das perícias de DNA, decidimos dedicar-lhes a nossa investigação.
Deliberadamente, delimitámos o nosso campo de estudo à vertente da investigação
criminal, evidenciando assim, um teor eminentemente penalista da nossa prelecção.
Propomo-nos, com a nossa investigação, fazer um estudo crítico-expositivo, da temática dos perfis de DNA, que coloca de um lado, o arguido e a sua perspectiva de autoincriminação e do outro lado, a segurança comunitária, vista pela sociedade em geral
e pela justiça penal em particular.
Não será nossa pretensão esgotar o assunto, antes, oferecer-lhe o nosso modesto
contributo, numa perspectiva, presentemente, ainda polémica.
Esta é uma Dissertação que se tornou, pela sua natural evolução, panorâmica em objectivos, num tema actual e contemporâneo; com utilização de um método dialéctico,
pois o contexto de aplicabilidade no uso dos perfis de DNA, geralmente preocupado
com um determinado problema, acaba por mostrar algumas ambiguidades que requerem análise.
O presente trabalho, através de um estudo pelos métodos comparativo e sincrético,
procurará analisar o contexto histórico das principais bases de dados de DNA modernas, a partir de uma análise legislativa e jurisprudencial e uma bibliografia, principalmente, nacional, que peca por ser escassa.
Esta é também uma Dissertação que se pretende multidisciplinar, em direito público,
com o fundamento no Direito Constitucional, pois iremos abordar a sempre ambígua
posição dos direitos fundamentais, com bases de Direito Médico – ou melhor, direito
penal médico –, com fundamento na Medicina Legal e, como não podia deixar de ser,
no Direito Processual Penal, como Direito Constitucional aplicado, de iure condito e de
iure condendo.
Por não ser de fácil apreensão para os juristas, toda a terminologia e técnica médica,
constituirá uma dificuldade acrescida mas, compensatoriamente, enriquecedora, que
juntamente com a pouca literatura nacional disponível e o escasso tempo possibilitado, para o enquadramento e desenvolvimento de uma temática como a que nos de-
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bruçaremos, serão as grandes limitações da nossa investigação.
Estruturaremos o nosso trabalho em sete capítulos, que em termos sistemáticos, começaremos por abordar a sua génese, o «DNA», no essencial as suas potencialidades em termos técnicos, deixando bem claro que não temos – nem pretendemos ter –
a pretensão de desenvolver esta temática nos moldes em que o faz um geneticista,
limitar-nos-emos a apresentar algumas noções básicas de genética molecular; alertamos também que a estrutura, ao longo dos capítulos, não será aleatória, pelo contrário, a selecção das matérias abordadas será efectuada em função do tema central do
nosso estudo – perfis de DNA para fins de investigação criminal –.
De seguida analisaremos o regime processual penal da prova pericial, no actual ordenamento jurídico português, por ser uma das bases do nosso trabalho, tentaremos
demonstrar o impacto que as perícias de DNA representam para a justiça penal, o seu
modo de interpretação e as vantagens – e alguns inconvenientes – que evidenciam
em relação aos testes tradicionais e a outras provas, como a «testemunhal» outrora
apelidada de “rainha das provas”.
Faremos uma abordagem à base de dados genéticos, no direito português e no direito
comparado; tentando perceber a eficácia do intercâmbio e cooperação entre as diversas bases de dados de DNA.
Debruçar-nos-emos,

com

especial

empenho,

sobre

os

aspectos

jurídico-

constitucionais da base de dados portuguesa, evidenciando os direitos fundamentais –
quanto a nós – afectados com a realização de perícias biológicas, na ausência de
consentimento dos visados; só depois de examinarmos as questões supra enunciadas, estaremos em condições de envidar os nossos esforços, no estudo daqueles que
consideramos serem os principais problemas jurídicos, relativos à realização – coerciva – das perícias em apreço, aquilatando da sua admissibilidade, no âmbito da investigação criminal.
Não daremos o nosso trabalho por terminado sem antes revelarmos a nossa - modesta – posição sobre uma contenda que se reveste da maior relevância, e, que se prende com o dever de cooperação por parte do arguido, para a descoberta da verdade
material, em geral, e com a realização coerciva das perícias de DNA, em particular;
sem que com isso, se viole o seu direito jusfundamental, à não auto-incriminação.
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Propomos – se é que nos é permitido – uma sistemática diferente quanto às perícias
no CPP.
Tentaremos não nos deixar vencer pelos obstáculos com que nos formos deparando
ao longo desta investigação. O gosto pela aprendizagem, a par do espírito de pesquisa e investigação científica e da vontade de poder contribuir para um debate de grande interesse científico, levam-nos a enfrentar este desafio e a ultrapassar as barreiras
que forem surgindo ao longo da elaboração deste trabalho.
Há um provérbio popular que diz: “ Não podemos mudar a direcção do vento, mas podemos ajustar as nossas velas”; esta também é uma investigação de estímulo e incentivo a todos os que navegam contra o vento e mesmo assim, alcançam o seu destino.
Esperamos alcançar as metas traçadas e poder responder de forma coerente, clara e
suficientemente explícita aos objectivos supra expostos.
Possa este modesto estudo merecer a complacência de uma leitura e a crítica de
quem o lê.
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2. A DESCOBERTA DO PATRIMÓNIO GENÉTICO
“Estamos começando a ler o livro de receitas que antes só era conhecido por Deus.
Foram precisos três bilhões de anos de evolução para chegarmos a esta vitória.”

(4)

2.1. ADN OU DNA? NOÇÕES BÁSICAS
O Ácido Desoxirribonucleico (ADN)(5), é um composto orgânico cujas moléculas contêm as instruções genéticas que coordenam o desenvolvimento e funcionamento de
todos os seres vivos e de alguns vírus.(6)
O DNA é a molécula em que se encontram codificadas as características genéticas de
cada pessoa. Cada uma das nossas células tem exactamente, no seu núcleo, a mesma quantidade e a mesma sequência de DNA, permitindo que as características genéticas de cada pessoa possam, potencialmente, ser estudadas a partir de qualquer tipo
de material biológico, de qualquer parte do seu corpo.(7)
O seu principal papel é armazenar as informações necessárias para a construção das
proteínas. Os segmentos de DNA, que são responsáveis por carregar a informação
genética, são denominados “genes”.(8)
Do ponto de vista químico, o DNA é um longo polímero de unidades simples – monó(4)

COLLINS, Francis, aquando do anúncio da conclusão – com a sequenciação de 99% - do Projecto Genoma Humano, com uma precisão de 99,99%.
(5)
No nosso país, a terminologia difere; a maioria dos diplomas legais, como Lei nº 5/2008, de 12.02 (Lei
da base de dados de perfis de ADN); ou a Lei nº 45/2004, de 19.08 (Regime jurídico das perícias médicolegais e forenses), utilizam a formulação “ADN”; só na Lei nº 12/2005, de 26.01 (Informação genética pessoal e informação de saúde), encontramos a terminologia “DNA” – Desoxyribonocleic Acid –. ADN é uma
tradução para português da sigla “DNA”; “considera-se, habitualmente, que esta sigla não se deve traduzir
e deve ser sempre utilizada a sua designação em inglês(Z)” Cfr., HENRIQUES, Fernanda e SEQUEIROS, Jorge – Relatório regime jurídico da base de dados de perfis de ADN, Comissão Nacional de Ética
para as Ciências da Vida (CNECV), 2007, p. 5. Contudo, a sigla “DNA”, por ser a utilizada pela Sociedade
Internacional de Bioquímica, e referenciada na maior parte da bibliografia da comunidade científica e clínica; adoptaremos, de ora em diante, essa terminologia.
(6)
Cfr., OLIVEIRA, Guilherme de - Implicações jurídicas do conhecimento do genoma. Revista de Legislação e Jurisprudência, Ano 128 e 129, Nºs. 3860-3865 (Mar./Ago. 1996), p. 325. “ADN é a sigla de ácido
desoxirribonucleico, uma molécula formada por um conjunto de substâncias químicas elementares, em
que avultam quatro elementos que se agrupam em pares e que formam os intermináveis «degraus da
escada helicoidal» a que se chama «dupla hélice»”.
(7)
Cfr., MACHADO, Helena; SILVA, Susana; AMORIM, António – Políticas de Identidade : Perfil de DNA e
a identidade genético-criminal. [Em linha]. Análise Social, Vol. XLV, nº 196, 2010, p. 538. [Consult. 24
Dez. 2010] Disponível em www: <http://analisesocial.ics.ul.pt/documentos/1283950470C0xRF9bo4Yl23
YJ7.pdf>.
(8)
Cfr., OLIVEIRA, Guilherme de, cit. 6, p. 325-326; “Os genes são fragmentos de DNA que ocupam sempre a mesma posição no cromossoma em que residem”. “(Z) Os genes são unidades hereditárias que
contêm a informação para a produção de substâncias bioquímicas especificas na célula. “(Z) Os genes
estão dispostos linearmente nos cromossomas ao longo do núcleo celular”.
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meros – de nucleotídeos, cujo cerne é formado por açúcares e fosfato intercalados,
unidos por ligações fosfodiéster. Ligada à molécula de açúcar está uma de quatro bases azotadas, e é a sequência dessas bases, ao longo da molécula de DNA, que “carrega” a informação genética. A leitura dessas sequências é feita através do código genético(9), o qual especifica a sequência linear dos aminoácidos das proteínas.
Dentro da célula, o DNA é organizado numa estrutura chamada cromossoma(10), e o
conjunto de cromossomas de uma célula forma o cariótipo. Antes da divisão celular, os
cromossomas são duplicados através de um processo chamado replicação.(11)
O DNA é responsável pela transmissão das características hereditárias de cada espécie de ser vivo. O conjunto de cromossomas numa célula perfaz o seu genoma(12); o
genoma humano tem aproximadamente 3 mil milhões de pares de base (pb), dispostos em 46 cromossomas. O genoma humano contém uma enorme gama de componentes químicos – cerca de 6 mil milhões –.
A maior parte das células humanas, contêm dois genomas diferentes. Um pequeno,
localizado nos organelos produtores de energia, a mitocôndria – A informação deste
genoma é passada à geração seguinte, primeiramente, por via do óvulo feminino, o
seu mapa genético completo e a sua sequência é conhecida desde 1981 –, o outro
genoma, muito maior, está localizado no núcleo de todas as células humanas.
Em cada molécula de DNA, a ciência identifica apenas quatro classes diferentes, dispostas em duas vias e contrapostas em forma de espiral, unidas em bases de Adenina
(“A”), Citosina (“C”), Guanina (“G”) e Timina (“T”). A espiral ou degraus da escada helicoidal, a que se chama “dupla hélice”, contém, não 100.000 genes que cada ser hu-

(9)

Que foi decifrado com êxito, em 1966, por Severo Ochoa e Marshall Nirenberg.
“Os cromossomas são feitos de DNA e, portanto, pode dizer-se que todo o material genético de um
organismo é DNA”; a explicação é dada por Guilherme de Oliveira, cit. 6, p. 325.
(11)
Replicação é o nome dado ao processo de duplicação da molécula de ácido desoxirribonucleico, através da cópia de um molde já existente. A título de exemplo; Eucariontes (organismo composto por uma ou
mais células que possuem núcleo distinto, envolvido por membrana nuclear), como animais, plantas e
fungos, têm o seu DNA dentro do núcleo; enquanto, Procariontes, como as bactérias, o têm disperso no
citoplasma.
(12)
“A origem do termo não é unânime, mas a maioria da classe científica internacional, inclina-se para a
ideia que vem da contracção da palavra “gene” ou “genótipo” com a palavra “cromossoma”, ou seja, a
estrutura microscópica que acolhe os genes dentro das células humanas”; Cfr., BILLINGS, Paul e KOLIOPOULOS, Sophia – In the human genome. What is the human genome? Strasbourg: Council of Europe
Publishing, 2001, p.19.
(10)
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mano, se pensava que possuísse, mas aproximadamente 30.000 mil genes.(13)

2.2. A ESTRUTURA DO DNA
2.2.1. DNA NUCLEAR E DNA MITOCONDRIAL
Acompanhamos a explicação de Fátima Pinheiro; Directora do Serviço de Genética e
Biologia Forense da Delegação Norte (Porto) do Instituto Nacional de Medicina Legal
(INML, IP); onde nos refere que, “O DNA é um polinucleótido formado por unidades
desoxirribonucleotídicas, constituídas por um açúcar, uma base azotada e um grupo
fosfato”.(14) Referindo que a molécula de DNA é constituído por duas cadeias (strands)
complementares e de direcção antiparalela, isto é, a extremidade 3' de uma cadeia é
pareada com a extremidade 5' da cadeia complementar. “Por outro lado, a molécula
de DNA é uma dupla hélice em que as duas cadeias se encontram enroladas uma sobre a outra em espiral, ficando as bases azotadas protegidas no seu interior”.(15)
De acordo com a posição do DNA – é uma molécula biológica –, pode ser definido
como nuclear ou mitocondrial(16), o primeiro encontra-se dentro do núcleo da célula,
enquanto o segundo se encontra num dos órgãos celulares do citoplasma denominados de mitocondriais, e é este último que é utilizado, sobretudo, em “amostras” bastante degradas ou de escassa matéria biológica para análise.(17)
As mitocôndrias são formações citoplasmáticas autorreplicantes dos organismos superiores, cuja principal função é a produção da energia necessária para o bom funcionamento da célula. Estes organelos celulares possuem um património genético próprio, o DNA mitocondrial (mtDNA). É de notar que cada célula possui cerca de 500 mi-

(13)

Informação facultada, entrevista pessoal, no dia 31.01.2012 (Apêndice A). Prof. Doutor Francisco Corte Real Vice-presidente e Director da Delegação Centro do Instituto Nacional de Medicina Legal, IP
(INML, IP); responsável máximo pela Base de Dados de Perfis de DNA portuguesa.
(14)
Cfr., WATSON, J.D. e CRICK, H.C., - Molecular Structure of Nucleic Acid: A structure for desoxiribose
nucleic acid. Nature, nº 171, p. 737-738, apud Fátima Pinheiro – Aplicação do estudo de DNA em criminalística. Polícia e Justiça. Revista do Instituto Superior de Polícia Judiciária e Ciências Criminais. III Série,
nº 3 (Jan./Fev. 2004), p. 168.
(15)
Idem, Ibidem, cit. 14, p. 168.
(16)
Cfr., RODRIGUES, Benjamim – Da Prova Penal – Tomo I – A prova científica : exames, análises ou
perícias de ADN? Controlo de velocidade, álcool e substâncias psicotrópicas. 3ª Edição Revista, actualizada e aumentada. [s.l.], Rei dos livros, 2010, p. 62. “A informação genética das células humanas organiza-se em dois genomas. O grande genoma nuclear, de herança partilhada por ambos os progenitores, e o
pequeno genoma mitocondrial que se transmite exclusivamente por parte das mães ao nível dos seus
óvulos”.
(17)
JÚNIOR, Arthur – A aplicação da perícia de análise do ADN no processo penal para fins de identificação criminal. Lex Medicinae, Revista Portuguesa de Direito da Saúde, Ano 2, Nº 3, 2005, p. 86.
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tocondrias.(18)
A Investigadora e Perita do INML, refere ainda que;
“ O mtDNA humano representa 1-2% do DNA celular, é de dupla cadeia, circular e
está presente em 1000-10000 cópias por célula, o que permite supor que algumas
dessas cópias se tenham mantido intactas ao longo do tempo, permanecendo disponíveis mesmo em vestígios com certa antiguidade, conferindo-lhe um menor risco
de degradação.”

(19)

O estudo do mtDNA deve limitar-se aos casos em que através

da análise do DNA nuclear não se obtiveram resultados ou naqueles em que se pretende informação adicional, uma vez que o DNA nuclear possui um poder de discriminação muito superior, para além da menor complexidade do tratamento estatísti(20)

co dos resultados.

Cada individuo herda metade do seu DNA nuclear do pai e metade da mãe. Os irmãos
partilham assim, em média, metade do seu DNA. Em geral, os familiares terão maiores
semelhanças entre si, no seu DNA, que pessoas não aparentadas, e tanto maiores
quanto mais próximo o seu grau de parentesco.
No entanto, como referido, nem todo o DNA está contido no núcleo das células, pois,
no citoplasma, as mitocôndrias têm os seus próprios cromossomas, o DNA mitocondrial. Aquando da fecundação, apenas o núcleo do espermatozóide se funde com o
óvulo, pelo que praticamente a totalidade do nosso DNA mitocondrial é herdado da
mãe. Os irmãos partilharão, portanto, o seu DNA mitocondrial. A análise do DNA mitocondrial é por isso utilizada para estabelecer linhagens pela via feminina.
Por sua vez, o cromossoma Y é apenas transmitido pelos homens aos seus filhos (do
sexo masculino), servindo por isso para estabelecer linhagens pela via masculina. Em
genética forense, o estudo de polimorfismos do cromossoma Y é muito útil sempre que
as amostras colhidas tenham uma mistura de células masculinas e femininas, e principalmente em casos de violação.
O DNA é uma molécula biológica complexa existente no núcleo das células (DNA nuclear), ou nas mitocôndrias (DNA mitocondrial). A informação genética para cada uma
das proteínas, e, através delas, para cada uma das funções biológicas, está contida

(18)

Cfr., PINHEIRO, Fátima – Utilidade da análise do cromossoma Y e do DNA mitocondrial em biologia
forense. Revista do Ministério Público, Ano 20, Nº 80, (Out./Dez. 1999), p. 142-143.
(19)
Idem, Ibidem, cit. 18, p. 143.
(20)
Idem, Ibidem, cit. 18, p. 149.

Paulo Filipe Horta Peres

26

Recolha compulsiva de material biológico para análise de perfis de DNA em investigação criminal

em porções (sequencias) de DNA – os genes –.(21)
É no estudo das proteínas codificadas pelos respectivos genes que se baseia o estudo dos marcadores genéticos convencionais – ABO, RH e distintas proteínas –. No
entanto, estas apresentam um interesse limitado, na perspectiva forense, por isso, investiu-se no estudo dos polimorfismos de DNA, por serem mais informativos e pelos
ácidos nucleicos serem mais estáveis. O DNA de todos os genes, ou seja, as sequências codificantes – DNA expressivo ou codificante – constitui apenas uma parte do
DNA total.
O DNA é visto por muitos como a “verdadeira” base da identidade humana, por se tratar de uma estrutura biológica, em princípio, única em cada indivíduo, com excepção
dos gémeos monozigóticos(22); que do ponto de vista genético, são um só indivíduo,
nascidos do mesmo óvulo – representando 1/3 das gestações –, fora estes casos, a
possibilidade de duas pessoas terem o mesmo código genético é de 1 entre 50 milhões, o que representa 0,072%.
O DNA é responsável pela transmissão das características hereditárias de cada espécie de ser vivo, hereditariedade autossómica – localizada em 22 pares de cromossomas –, e hereditariedade ligada ao sexo – localizada no par 23 –.
A transmissão de caracteres hereditários codificados por genes que se localizam nos
autossomas revestem-se de aspectos particulares, conforme o alelo responsável pela
manifestação do carácter, será dominante ou recessiva.
Na transmissão autossómica dominante, são afectados homens e mulheres pelas patologias que lhes estão subjacentes com a mesma frequência, transmitindo igualmente
um caracter com a mesma frequência. Desta forma sucessivas gerações são afectadas, sendo que a transmissão do caracter apenas pára numa geração em que não se
verifica a presença de um único individuo afectado. Os indivíduos afectados são ho-

(21)

Cfr., PINHEIRO, Fátima, cit. 14, p. 168.
Quando um óvulo é produzido e fecundado por um só espermatozóide e se divide em duas culturas de
células completas, dá origem, aquilo em linguagem popular é denominado de “gémeos idênticos” ou “verdadeiros”; são os gémeos Univitelinos ou Monozigóticos; que antagonicamente aos gémeos Bivitelinos ou
Dizigóticos, ao se fecundarem, sofrem uma dissipação deles mesmos, formando mais um zigoto idêntico,
que fará, consequentemente, nascerem seres geneticamente idênticos, mas, o que os irá diferenciar será
o fenótipo; o genótipo só trará diferença caso haja repartição desigual do material embrionário. Assim, a
individualidade biológica é a relação entre o genótipo que são as cargas hereditárias herdadas por um
indivíduo e o fenótipo é a relação do meio ambiente com o indivíduo, que poderá causar estímulos positivos ou negativos. Estes gémeos apesar de possuírem a mesma carga genética, serão seres biologicamente diferentes, pois, o que irá diferencia-los será o fenótipo, que irá agir sobre eles.
(22)
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mozigóticos dominantes ou heterozigóticos.(23)
A transmissão autossómica recessiva é similar à anterior. A transmissão do caracter
pode “saltar” gerações, sendo os caracteres, geralmente mais difíceis de identificar do
que na anterior. O individuo afectado é sempre um homozigótico recessivo. Os heterozigóticos são portadores.(24)
Quanto à hereditariedade ligada ao sexo, na espécie humana o sexo feminino (XX) ou
masculino (XY) é determinado no momento da fecundação pela união dos cromossomas transportados pelas gâmetas. As gâmetas femininas transportam apenas o cromossoma Y e, por isso, as mulheres são homogaméticas. Metade das gâmetas masculinas transportam o cromossoma X e a outra metade transporta o cromossoma Y e,
por isso os homens são heterogaméticos.
Os genes presentes no cromossoma Y são transmitidos de pai para filho e os genes
presentes no cromossoma X são transmitidos de pai para filha e de mãe para filho ou
filha.
A transmissão de hereditariedade ligada ao sexo, pode ser transmissão de um alelo
ligado ao cromossoma X e, aí, o caracter em questão exprime-se sempre de uma forma, consideravelmente, mais severa nos homens, sendo que nas mulheres o caracter
exprime-se em homozigóticos dominantes e em heterozigóticos. O homem afectado
tem obrigatoriamente a mãe afectada, enquanto que uma mulher afectada pode ter o
pai ou a mãe afectada.(25)

2.2.2. DNA CODIFICANTE E DNA NÃO-CODIFICANTE
A análise do DNA nuclear permitiu definir que no genoma humano existem regiões
(23)

Como patologias ligadas a este tipo de transmissão, temos v.g. a Polidactília; é uma anomalia que se
caracteriza pelo aparecimento de mais que cinco dedos nas mãos ou nos pés. Manifestações fenotípicas
igualmente associadas são, v.g. orelhas com lóbulo solto; capacidade de enrolar a língua, etc.
(24)
Como doenças associadas a este tipo de transmissão de características, temos v.g. o albinismo; a
fibrose quística ou a surdez.
(25)
O Síndrome de Rett é um exemplo de uma anomalia relacionada com este tipo de transmissão. Esta
patologia é do foro neurológico e ocorre quase exclusivamente em crianças do sexo feminino. Após um
período inicial, aparentemente normal, as crianças afectadas desenvolvem microcefalia com regressão do
desenvolvimento e alterações neurológicas e comportamentais características. As raparigas que sofrem
esta doença nascem sem qualquer sinal aparente de anormalidade e parecem desenvolver-se normalmente entre os 6 e os 18 meses de vida. Subitamente, porém, estagnam na sua evolução e começam a
apresentar sinais de regressão física e neurológica; começando a perder a capacidade de usar as mãos,
mostram ter problemas de equilíbrio, deixam de falar, entre outros. A estereotipia mais característica da
síndrome é, no entanto, a que se assemelha a um esfregar, constante das mãos. Têm uma esperança
média de vida, relativamente curta e morrem, em regra, antes de atingir a maioridade.
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que se podem classificar do seguinte modo: DNA codificante(26), não repetitivo ou eucromatina – polimorfismos de sequência – e DNA não codificante, repetitivo ou heterocromatina. Por sua vez, este último, pode ser moderadamente repetitivo – regiões minissatélite – e altamente repetitivo – regiões microssatélite –, representando, contudo,
cerca de 97% do genoma.
É sobre as extensas zonas de DNA não codificante, que assenta o estudo de desenvolvimento de identificação individual. Nas palavras de Guilherme de Oliveira; “Estas
zonas intergénicas mostram certas sequências químicas que são características de
cada indivíduo: em cada pessoa elas têm uma localização específica, têm uma extensão constante e repetem-se a um certo ritmo”.(27)
O DNA não repetitivo correspondente à maioria do DNA que forma os genes estruturais, ou regiões do DNA que codificam para proteínas, com interesse do ponto de vista
médico, mas é pouco variável de pessoa para pessoa, por isso, não pode ser usado
com finalidades de identificação – não tem interesse para a genética forense, nem ao
nível das investigações biológicas de paternidade nem para a criminalística biológica
«investigação criminal» -.
O DNA que se analisa para efeitos de investigação criminal é o DNA não codificante,
que apresenta grande variabilidade entre as pessoas (polimorfismos de DNA).
O DNA repetitivo, cuja função biológica ainda não está perfeitamente estabelecida,
encontra-se repetido em “tandem”, isto é, trata-se de uma sequência de pares de bases seguida de outra sequência idêntica e assim sucessivamente. As regiões do genoma constituídas por este tipo de DNA são conhecidas por regiões hipervariáveis e
são chamadas minissatélites – minissatélite variant repeat (MVR) – se a sequência
(core) é constituída por 11-60 pb que se repete entre 20-100 vezes.(28) Se estas são
constituídas apenas por 2-7 pb que também se repetem, são denominadas microssatélites ou Loci STR – Short Tandem Repeats –.

(26)

Trata-se de DNA constituído por “aqueles fragmentos de ácido nucleico que determinam, pela ordem
dos seus nucleótidos, os diferentes genes que definirão as características das pessoas através da síntese
proteica, determinando a sequência dos aminoácidos das proteínas que codificam o grau de expressão
do gene em cada tecido e em cada tempo; trata-se de um DNA que é formado por «sequências altamente
conservadoras com poucas variações interindividuais e intergeracionais».” Cfr., LORENTE ACOSTA, José e LORENTE ACOSTA, Miguel, 1995, p. 48 e 55, apud Benjamim Rodrigues, cit. 16, p. 63.
(27)
Cfr., OLIVEIRA, Guilherme de, cit. 6, p. 326.
(28)
Cfr., NAKAMURA, Y.; LEPPER, M.; O’CONNELL, P.; WOLFF, R.; HOLM, T. e CULVER. M. - Variable
number of tandem repeat (VNTR) markers for human gene mapping. Science, 1987, p. 235, apud Fátima
Pinheiro, cit. 14, p. 169.
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Acompanhando ainda o entendimento de Fátima Pinheiro;
O DNA que forma as regiões hipervariáveis (HVR) – Hipervariable Regions – do genoma, proporciona a ocorrência de uma grande variação entre os indivíduos de uma
população. Esta consiste no número de vezes que a sequência se repete e é variável de indivíduo para indivíduo.

(29)

A identificação do perfil genético para fins de investigação criminal, tem como objectivo
a comparação dos polimorfismos genéticos de uma amostra de um qualquer vestígio
biológico, encontrado, v.g. na cena de um crime, com qualquer material biológico, pertencente a indivíduo sob investigação, detentor do estatuto de arguido, com vista à
obtenção de uma concordância.
O perfil de DNA de um individuo pode ser obtido pela análise do seu material genético,
uma vez que nele se localizam os genes que constituem o fenótipo de cada ser humano(30), podendo ser extraído de uma pequena amostra de qualquer material biológico.
Assim, qualquer tipo de tecido ou fluído biológico(31), pode ser utilizado como fonte de
DNA, desde que contenha células, já que é no núcleo e, fora deste, nas mitocondrias(32), que se encontra o DNA com interesse forense.

2.3. O PROJECTO GENOMA HUMANO: MAPEAMENTO E SEQUENCIAÇÃO.(33)
Seria despicienda, uma abordagem sobre o “livro da vida”(34), sem antes evidenciar-

(29)

Cfr., EDWARDS, A.; CIVITELLO, A.; HAMMOND, H. A. e CASKEY, C. T. - DNA typing and genetic
mapping with trimeric and tetrameric tandem repeats,.Am. J. Hum. Genet., nº49, 1991, p. 746-756, apud
Fátima Pinheiro, cit. 14, p. 169.
(30)
Existindo, embora, fenótipos como as impressões dactiloscópicas e os grupos sanguíneos, que são,
desde longa data, utilizados na investigação criminal; as características genéticas individuais, constantes
nas células humanas, apresentam maior grau de fiabilidade e de credibilidade, pois mantêm-se imutáveis
mais tempo com a vantagem acrescida de utilização de um método de recolha menos invasivo – ou, não
invasivo, segundo alguns autores e, nomeadamente para a recolha de células da cavidade bucal, através
de zaragatoa –.
(31)
Nas amostras hematológicas, o DNA apenas pode ser isolado das células dos Leucócitos, uma vez
que os Eritrócitos não têm núcleo.
(32)
Nas situações em que não é possível a tipagem utilizando-se DNA nuclear, pode ser usado DNA mitocondrial, que é de origem apenas materna; o que pode acontecer quando a amostra é de pequena quantidade ou não apresenta DNA nuclear. É o caso v.g. de fios de cabelo sem raiz (bolbo), ou nos casos de
ossos antigos (ossadas); a extracção de DNA é feita a partir das mitocôndrias. Refira-se, que o interesse
forense do DNA mitocondrial reside no facto de ser mais resistente à degradação do que o DNA nuclear,
sendo muito utilizado em situações de identificação de cadáveres.
(33)
“Este projecto tem (tinha) por objectivo estabelecer um mapa físico da localização de todos os genes
nos vinte e três pares de cromossomas; e tem (tendo) ainda o objectivo de conhecer a sequência de todos os elementos que compõem os genes. A primeira tarefa designa-se por mapeamento e a segunda
por sequenciação”; cfr., OLIVEIRA, Guilherme de, cit. 6, p. 326. Toda a informação sobre o PGH, Disponível em www: <URL: http://genomics.energy.gov/>.
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mos, uma breve resenha “histórica”, se bem que, mais moderna e pós-moderna do
que contemporânea, pois referimo-nos a pouco mais de cento e cinquenta anos volvidos, desde que, o botânico e físico Escocês

Robert Brown (1773 - 1858), identificou

o núcleo celular; tendo assim, contribuído para que na segunda década do século XIX
se tinham descoberto já, as três partes essenciais das células: membrana plasmática,
citoplasma e núcleo.
Em 1838/1839, o botânico Mathias Schleiden (1804 - 1881) e o zoólogo Theodor
Schwann (1810 - 1882), concluem que, respectivamente, não só todas as plantas,
mas também, todos os animais, eram compostos por células, fortalecendo-se a ideia
de que a célula era a unidade que constituía todos os seres vivos – nascia, assim, a
Teoria Celular –.
Um padre católico e professor, austríaco, chamado Gregör Mendel (1822 - 1884);
propôs a ideia que, unidades invisíveis de informação – os factores – eram responsáveis por características externas – fenótipos – e que estas passavam de uma geração
para outra. Estes factores viriam, mais tarde, a receber a designação de “genes”. Em
1856 procedeu à descrição elementar das principais regras da hereditariedade, ampliando, desta forma, a Teoria Celular e contribuindo, de forma decisiva, para o entendimento da genética.
Acompanhamos a explicação objectiva que faz Benjamim Rodrigues, quando nos elucida que “a evolução da genética tem sido feita de pequenas adições de sucessos e
insucessos”(35), neste, “admirável mundo novo.”(36)
A descoberta do DNA ocorreu em 1869 e foi feito pelo bioquímico alemão Johann Friedrich Miescher (1844 - 1895), quando procurava determinar os componentes químicos do núcleo celular, usando para as suas pesquisas os glóbulos brancos contidos no
“pus”, analisando os núcleos, Miescher descobriu a presença de um composto de natureza ácida que era desconhecido até ao momento. Esse composto era rico em fósforo e em nitrogénio, era desprovido de enxofre e resistente à acção da pepsina. Esse
composto, que aparentemente era constituído de moléculas grandes, foi denominado
por Miescher, nucleína.
(34)

A expressão, ganhou algum relevo, aquando da conclusão do PGH, com a sequenciação e mapeamento do Genoma, tendo a partir daí, comummente, sido designada por “livro da vida”; alusão ao que de
mais íntimo existe no ser humano, ao ponto de se poder alterar o seu “código genético”.
(35)
Cfr., RODRIGUES, Benjamim, cit. 16, p. 58.
(36)
A expressão é de Aldous Huxley, §3 no seu prefácio de 1946. – Admirável Mundo Novo, Trad. Lino
Vallandro e Vidal Serrano, São Paulo: Globo, 2ª Ed., 2003.
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Em 1889, o patologista, também alemão, aluno de Miecher, Richard Altmann (1852 1900), obteve a nucleína com alto grau de pureza; comprovando a sua natureza ácida
e dando-lhe então o nome de “ácido nucleico”. A partir daí, o material mais utilizado
para o estudo e obtenção do ácido nucleico, passou a ser o “timo de bezerro”, cujo
tecido apresenta células com núcleos grandes. Foi descoberto que a degradação do
ácido nucleico do timo, chamado “timo nucleico”, libertava quatro tipos de bases nitrogenadas:
- dois tipos de bases púricas: adenina e guanina
- dois tipos de bases pirimídicas: citosina e timina
Foi também demonstrado que um outro produto da degradação do ácido nucleico era
um glicídio com cinco átomos de carbono, uma “pentose”, no caso uma “desoxirribose”. O fósforo estava presente na forma de um derivado do ácido fosfórico, o “fosfato”.
Tinha-se até ao momento, que o ácido nucleico era composto de bases nitrogenadas
– púricas e pirimídicas –, de um glicídio – pentose – e de um fosfato.
Em 1890, foi descoberto em levedura – fermento –, um outro tipo de ácido nucleico,
que possuía “uracila” ao invés de timina, e “ribose” ao invés da desoxirribose. Dessa
maneira, foram caracterizados dois tipos de ácidos nucleicos, de acordo com o glicídio
que possuíam:
- Ribonocleic Acid (RNA)
- Desoxyribonocleic Acid (DNA)
No início do século XX – 1902 –, descobre-se a conexão existente entre cromossomas
e hereditariedade; descreveu-se os movimentos nos processos mitóticos e meióticos e
a substância química do núcleo foi isolada e caracterizada, contudo, a hipótese de que
o DNA era a molécula que continha as instruções hereditárias foi levantada muitos
anos após a descoberta da sua existência no núcleo das células.
O estado do conhecimento actual, mostra que a quantidade total de DNA de que são
formados os cromossomas, contém, aproximadamente, cerca de 30.000 genes e que
os genes ocupam apenas 3% de todo o DNA.
Os genes, “nascem” em 1909/1910, quando Thomas H. Morgan (1866 - 1945), geneti-
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cista americano; identificou que se encontravam alojados nos cromossomas, o que
acabou por se comprovar através das experiências levadas a cabo com a célebre
mosca do vinagre.
Entre os genes encontra-se uma enorme extensão – 97% – de DNA a que, inicialmente, se lhe chamava DNA inútil – Junk DNA –, porque não se lhe conhecia uma função
específica, a não ser a de contribuir para regular o funcionamento dos genes; actualmente, ninguém duvida, que esses 97%, “escondem” mais informação do que se supunha.
O papel dos genes é o de fabricar proteínas que orientam a expressão fenotípica –
v.g. a cor dos olhos, do cabelo, a altura, o aparecimento de cancro, etc. –; o DNA das
longas zonas intergénicas não produz proteínas.
O conjunto de DNA que contém genes designa-se por DNA codificante, o longo DNA
“inútil”, designa-se por DNA não codificante.
Os primeiros seres clonados aconteceram em 1952, com a intervenção de Thomas J.
King (1921 - 2000) e Robert W. Briggs (1911 - 1983), que pretendiam estudar a activação e desactivação de genes. No mesmo ano James D. Watson (1928 - ), biólogo
molecular americano, e Francis H. Crick (1916 - 2004), biofísico britânico; durante o
processo celular, procederam à descoberta da composição da molécula de DNA –
formada por compostos químicos chamados “nucleotídeos” –, identificando uma hélice
dupla, em espiral, contendo quatro peças de onde sobressai a sua simplicidade.
No início da década de 1970, conseguiu-se proceder ao isolamento de uma enzima
capaz de cortar pedaços de DNA em locais precisos; dois anos depois Paul Berg
(1926 - ), químico americano e Peter Lobban, obtinham a primeira molécula de DNA
recombinante(37), mediante a união de pedaços de DNA, causando alarme na comunidade científica – pois estávamos a um passo da “manipulação genética” –; com a inserção de um gene de sapo africano no DNA de uma bactéria, pelos investigadores
americanos Stanley Cohen (1922 - ) e Herbert Boyer (1936 - ), nascia a “engenharia
genética”, que em 1980, viria a tornar-se inadiável e inafastável, pois seria criada uma
molécula de DNA artificial a partir de enzimas de cortar e colar.

(37)

DNA recombinante (RDNA) ou DNA quimérico; são moléculas de DNA, sequências que resultam da
utilização de métodos laboratoriais – clonagem molecular – para reunir material genético de várias fontes,
criando sequências que não seriam encontradas em organismos biológicos.
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Em 1984, surge o primeiro teste genético: DNA fingerprinting.
Em 1985, Kary B. Mullis (1944 - ), bioquímico americano, identifica a chamada “cadeia
da polimerase” (PCR) – que lhe valeu o Prémio Nobel da Química em 1993 –, que
surge como uma técnica, que viabiliza a criação in vitro de múltiplas cópias de um
qualquer pedaço de DNA; permitindo logo de seguida, Sir Alec J. Jeffreys (1950 - ),
geneticista britânico, desenvolver a técnica de identificação de DNA – impressão de
DNA –, isto é, o “código de barras humano”; e, é a partir daqui que a comunidade científica ligada à genética, toma a iniciativa de realização de um projecto mundial de descoberta e cartografia de todo o genoma(38) humano.
Em 1987 vários cientistas unem esforços com vista a alcançarem o mapeamento e
sequenciação do genoma humano. O Projecto Genoma Humano foi iniciado em 1990
– dirigido inicialmente por James Watson –, com o objectivo de estabelecer um mapa
físico da localização de todos os genes nos 23 pares de cromossomas humanos – o
Homem possui 46 cromossomas – e ainda conhecer a sequência de todos os elementos que compõem os genes.
Em 1995, assiste-se à decifração do genoma do primeiro ser vivo: a bactéria
haemophilus influenzae(39). No mesmo ano, nasce a primeira ovelha transgénica –
Tracy –, que produz leite com proteínas humanas.(40)
Em 1997, Sir Ian Wilmut (1944 - ), embriologista inglês, procede à clonagem do primeiro mamífero – a ovelha “Dolly” –, que é acompanhada da descoberta da sequência do
genoma da bactéria escherichia coli, muito usada em tais técnicas de clonagem.
Em 1999, o cromossoma 22 – um dos 23 pares de cromossomas do genoma humano
–, foi o primeiro cromossoma humano a ser totalmente sequenciado; tem aproximadamente 49 milhões de pb, representando 1,5% a 2% de todo o DNA presente na célula.
Ao entrarmos no segundo milénio, mais precisamente em 26 de Julho de 2000, “verifica-se, ao nível da genética e demais ciências médicas, uma mudança paradigmática,

(38)

Cfr., OLIVEIRA, Guilherme de, cit. 6, p. 325. “Genoma é o conjunto de todo o material genético contido
nos cromossomas de cada organismo, sabendo-se que todas as células desse organismo contêm essa
informação genética”.
(39)
Cfr., RODRIGUES, Benjamim, cit. 16, p. 59. “Trata-se de uma bactéria responsável por doenças tão
graves como a meningite ou outras doenças do ouvido.”
(40)
Idem, Ibidem, cit. 16, p. 60.
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já que a palavra “curar” terá um novo significado que poderia passar pela ideia de “correcção” ou “manipulação genética”, ganhando peso a medicina preditiva e preventiva,
empolgada pela engenharia genética”(41) nas palavras de Benjamim Rodrigues; que
Guilherme de Oliveira( 42), quatro anos antes, considerava “medicina probabilística”,
com o diagnóstico pré-natal, pós-natal ou ainda a terapia genética na linha somática e
mais ainda, na linha germinal – aqui, influenciando e alterando DNA de linha descendente, no fundo, de gerações futuras –, e, como dizíamos, é precisamente em 26 de
Julho de 2000 que, o mundo é confrontado com um comunicado da confirmação - inclusive cinco anos antes do previsto –, que o genoma humano estava decifrado nas
suas partes essenciais, o seu primeiro esboço; finalmente, a 14 de Abril de 2003, vários países, em comunicado conjunto, anunciam “um pequeno passo para o homem,
um grande passo para a humanidade!”(43), que se acabara de sequenciar 99% do genoma humano com uma precisão de 99,99%; para a comunidade científica, tudo não
voltaria a ficar como era, acabara de se abrir o “livro da vida”.

2.4. SÍNTESE CONCLUSIVA
O Homem não conhece limites, no caso, pela mão da medicina chegou à biologia molecular e com esta “abraçou” a genética forense que veio abrir as portas à criminalística biológica.
Um percurso, de pouco mais, de século e meio de história e uma grande dose de inconformismo, entre avanços e recuos, possibilitaram, ao Homem, no início do século
XXI conhecer-se (melhor) a si próprio, aprendendo a se conhecer; Ramalho Ortigão
(1836 - 1915) escrevera: “A ignorância tem isso de bom (...) desfaz-se aprendendo. A
falsa instrução tem esta perfídia: não dá ensino e inibe de o tomar!”(44)
Este evoluir de conhecimentos, a culminar no mapeamento e sequenciação do Genoma Humano, não entendemos ser – em sentido depreciativo ou negativo –, a abertura
da “Caixa de Pandora”, entendemos outrossim, um grande passo evolutivo no pósdarwinismo.
(41)

Cfr., RODRIGUES, Benjamim. 16, p. 60.
OLIVEIRA, Guilherme de, cit. 6, p. 106.
(43)
Parafraseando Neil Armstrong; o primeiro Astronauta a pisar a superfície da Lua, em 20 Julho de
1969. [Em linha]. [Consult. 05 Mar. 2012]. Disponível em www: <URL:http://pt.wikipedia.org/wiki/
Neil_Armstrong>.
(44)
Cfr., QUEIRÓS, Eça de e ORTIGÃO, Ramalho – As farpas: crónica mensal da política, das letras e dos
costumes. Nº6 (Out. de 1871). Coordenação de Maria Filomena Mónica. 3ª Ed., Cascais: Principia, 2004,
p. 210.
(42)
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O Homem tem “imprimido” no seu código genético, na sua essência, a racionalidade, o
“pensar”. René Descartes (1596 – 1650) escrevera: “Penso, logo existo!”(45)
A evolução societária traz consigo “choques” civilizacionais e com eles desconformidades societárias, a “deviance” que A. Cohen (1918 – ) entendia como a “violação das
expectativas” da maioria dos membros duma sociedade(46); surgindo o estereótipo como mecanismo de selecção e reprodução.
A descoberta do património genético, permitiu a evolução de uma nova ciência: a criminalística biológica.
O DNA, veio possibilitar – como uma espécie de instância formal de controlo do crime
–, que a investigação criminal fosse munida de uma nova “ferramenta”, que possibilita
ao Estado não se demitir da sua função, não se abstendo de recorrer aos meios preventivos e repressivos que se mostrem indispensáveis à tutela da segurança, dos direitos e liberdades dos seus cidadãos, dentro de um paradigma ético-constitucional,
proporcional e adequado, em linha com o bem jurídico violado.
Em síntese, concluímos que a utilização do DNA, como método “individualizador” e
“discriminador”, acrescenta percentagens de precisão nos resultados, inigualáveis, o
que nos leva a considerá-lo como uma ferramenta indispensável; apesar de, por outro
lado, nos suscitar algumas reservas, sobretudo numa utilização, que possa vir a ser,
indiscriminada.

(45)

Cfr., DESCARTES, René – Teoria cartesiana da verdade. Colecção Filosofia 14, Enéias Forlin, São
Paulo: Associação Editorial Humanitas, Editora Unijuí, 2005, p. 113.
(46)
Cfr., DIAS, Figueiredo e ANDRADE, Costa – Criminologia : o Homem delinquente e a sociedade criminógena, 2ª Reimpressão, Coimbra: Coimbra Editora, 1997, p.74.
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3. A PROVA PERICIAL NO ACTUAL ORDENAMENTO JURÍDICO PORTUGUÊS
“Toda a verdade autêntica passa pela liberdade da prova.”

(47)

3.1. NOÇÃO DE PROVA
Para nos situarmos, entendemos abordar o presente capítulo com uma noção de prova, que nos é dada pelo direito privado – Código Civil –, para de seguida evidenciarmos a “perspectiva” da mesma no direito público – processo penal –, dicotomia esta,
centrada entre uma verdade formal e uma verdade material.(48)
De acordo com o disposto no artigo 341.º do nosso actual Código Civil (CC)(49), “As
provas têm por função a demonstração da realidade dos factos”, sistematicamente situado no Livro I – Parte geral –, Título II – Das relações jurídicas –, Subtítulo IV – Do
exercício e tutela dos direitos –, Capítulo II – Provas –, Secção I – Disposições gerais
–; um normativo menos «judicialista» que aquele que constava no artigo 2404.º do
Código Civil de 1867 – Código “Seabra”(50)–, sistematicamente situado na Parte IV –
Da offensa dos direitos e da sua reparação –, Livro II – Da prova dos direitos e da restituição delles –, Título I – Das provas em geral –, que definia a prova como, “Prova é a
demonstração da verdade dos factos allegados em juízo”(51); normativo este, que está
mais de acordo com o direito público, e, em concreto, com o processo penal.
Podemos contudo verificar, com relativa facilidade, que o citado artigo 341.º do CC,
não nos dá uma definição do conceito de prova. Pelo contrário, limita-se a indicar ao
intérprete qual a função das provas. Se, por um lado, temos a consciência de que as
coisas não se poderiam passar de outra forma, porquanto o intérprete não pode pedir
ao legislador que lhe forneça definições, por outro lado, temos a noção de que a tarefa
(47)

HEIDEGGER, Martin – A essência da verdade. Marcas do Caminho. Trad. De Enio Paulo Giachini e
Ernildo Stein. Petrópolis: Editora Vozes, 2008, p. 191.
(48)
CARNELUTTI, Francesco – La prova civile – parte generale. Il concetto giuridico della prova,[s.l.] 1992,
p. 27-33. Critica a distinção entre verdade formal e verdade material de forma severa. No mesmo sentido,
FREITAS, Lebre de – Introdução ao processo civil. Conceito e princípios gerais à luz do Código revisto.
Coimbra: Coimbra Editora, 1996, p. 122, nota 5, «A verdade, como relação de adequação do intelecto à
realidade, é, porém, uma só, diversos sendo apenas os meios de a alcançar. O conceito de verdade formal, implicando uma representação intelectual da realidade obtida através da aplicação de normas processuais e de normas de prova legal, está hoje também ultrapassado na doutrina processualística».
(49)
Aprovado pelo Decreto-Lei n.º47344, de 25 de Novembro de 1966.
(50)
Aprovado por Carta de Lei de 01 de Julho de 1867.
(51)
Cfr., VARELA, Antunes; BEZERRA, J. Miguel e NORA, Sampaio e – Manual de processo civil, 2.ª Edição revista e actualizada de acordo com o D.L.242/85. Coimbra: Coimbra Editora, 1985, p. 434, nota 1;
quando afirmam que “A prova visa apenas, de acordo com os critérios de razoabilidade essenciais à aplicação prática do direito, criar no espírito do julgador um estado de convicção assente na certeza relativa
do facto.”
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de definição do termo «prova» se torna, assim, muito mais delicada.
Por outro lado ainda, se nos auxiliarmos do Código de Processo Penal (CPP)(52), na
sua sistematização, o Livro III – Da prova –, Título I – Disposições gerais –, no artigo
124.º (objecto da prova), concretiza o legislador, a noção de objecto da prova: «1.
Constituem objecto da prova todos os factos juridicamente relevantes para a existência ou inexistência do crime, a punibilidade ou não punibilidade do arguido e a determinação da pena ou da medida de segurança aplicáveis».
A demonstração da realidade a que tende a prova, não é uma operação lógica, visando a certeza absoluta – a incontestável exclusão da possibilidade do facto não ter
ocorrido ou de ter ocorrido de modo diverso –, como é por exemplo, o desenvolvimento de um teorema nas ciências matemáticas. Nem essa demonstração se opera, a
maior parte das vezes, à semelhança do que sucede com as análises médicas ou os
exames efectuados nos laboratórios de ciências naturais, através da observação directa ou de reconstituição dos factos, com o fim de facultar ao julgador a percepção
dos seus resultados.
Os factos que interessam ao julgamento da causa são, muitas vezes, ocorrências concretas do mundo exterior ou situações do foro espiritual, que pertencem ao passado e
não podem ser reconstituídas nos seus atributos essenciais.
A demonstração da realidade de factos desta natureza, com a finalidade do seu tratamento jurídico, não pode visar um estado de certeza lógico, sob pena de o direito falhar clamorosamente na sua função essencial de instrumento de paz social e de realização da justiça entre os Homens.
A demonstração da realidade dos factos, tem um juízo lógico ou um juízo – afinal –
histórico? O juízo lógico diz respeito à exactidão dum raciocínio, e, por isso, conduz à
certeza absoluta. Parte da verificação de certas premissas ou pressupostos de facto e,
daí, pela sua correlação com a conclusão, se obtém uma certeza absoluta. Já o juízo
histórico respeita à verificação de um facto. Não acarreta certeza objectiva mas opinião de certeza. É um juízo real, que tem por objecto dadas premissas. Este raciocínio,
usado por Cavaleiro de Ferreira, para “grosso modo” fazer coincidir juízo lógico com

(52)

Aprovado pelo Decreto-Lei n.º78/77, de 17 de Fevereiro, com sucessivas alterações, uma das quais,
bastante controversa, a Lei n.º48/2007, de 29 de Agosto, e, a última, a décima nona, Lei n.º26/2010, de
30 de Agosto.
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juízo de direito e juízo histórico com juízo de facto.(53) O juízo de facto não conduz, assim, à certeza absoluta.
Verificamos, além disso, que as dificuldades se tornam ainda maiores se pensarmos
que o termo «prova» é utilizado pela nossa lei e pela nossa doutrina em sentidos diversos.(54)
Não obstante, não deixaremos, por esse motivo, de envidar todos os nossos esforços,
para que possamos chegar à tão almejada noção de prova.(55)
Seguimos de perto, neste capítulo, Germano Silva, quando nos diz: “O processo destina-se à aplicação do direito; a aplicação do direito depende da existência ou verificação dos factos aos quais a ordem jurídica alia a produção de um dado efeito jurídico.”(56)
O termo «prova» pode ser utilizado, em geral, em três acepções distintas, a saber:
como meio, como resultado ou como actividade.(57)
Na primeira acepção, o termo «prova» é entendido como meio de prova, isto é, como
elemento através do qual se procura demonstrar a realidade dos factos alegados pela
acusação ou pela defesa, em juízo e carecidos de prova. Meios de prova são os
«elementos portadores da informação que permite a formação da convicção do tribunal sobre a realidade desses factos». Meios de prova são, por exemplo, a prova testemunhal – Livro III, Título II, Capítulo I, artigo 128.º do CPP –; a prova por reconhecimento – Capítulo IV, artigo 147.º do CPP – ou a prova pericial – Capítulo VI, artigo
151.º do CPP –. Julgamos ser este o sentido em que o termo «prova» é utilizado no
artigo 341.º do Código Civil de 1966.
(53)

Cfr., FERREIRA, Cavaleiro de – Curso de processo penal, Tomo V, [s.l.], 1956, p. 7, “O Homem só
pode pretender, como meta possível, a «certeza moral», persuasão da verdade, a verdade relativa, verdade em sentido objectivo, equivalente à máxima probabilidade”.
(54)
A este propósito; ANDRADE, Costa – Noções elementares de processo civil. Coimbra: Coimbra Editora,1976, p. 434, nota 1.
(55)
Para uma noção de prova, a título meramente exemplificativo, vd. Castro Mendes – Do conceito de
prova em processo civil. Dissertação de Doutoramento, Lisboa, Edições Ática, 1961, p. 741.
(56)
Cfr., FARIA, J. Ribeiro de – Prova, Poli, vol. IV, p. 1687; FERREIRA, Cavaleiro de – Curso de processo
penal, 1.º, 1986, p. 203, apud Germano Silva – Curso de Processo Penal, Vol. II, 4ª Ed. Revista e actualizada, Lisboa: Editorial Verbo, 2008, p. 109.
(57)
Em sentido diverso, a título meramente exemplificativo, vd. Lebre de Freitas – A acção declarativa
comum – à luz do código revisto”. 1ª Ed., Coimbra: Coimbra Editora, 2000, p. 177, prefere falar do termo
«prova» apenas em duas acepções distintas: como meio e como resultado; também em sentido diverso;
ANDRADE, Costa, cit. 54, p. 190, faz referência, no que ao conceito de prova diz respeito, a quatro acepções distintas: como actividade probatória – ou instrutória –; como resultado – resultado probatório –; como motivo – ou argumento probatório –, e por último, como meio de prova – instrumento ou fonte de prova –.
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O termo «prova» pode ser também utilizado como resultado, ou seja, como resultado
da actividade probatória realizada no processo. Na verdade, sendo a finalidade dos
meios de prova a demonstração da realidade dos factos produzidos pela acusação ou
pela defesa, esse «resultado probatório» alcançado por meio de prova isolado ou pelo
conjunto dos meios de prova produzidos sobre um facto, pode ser ainda denominado
como «prova». Quando se diz que «a prova de um dado facto foi feita pela testemunha “x” ou pela perícia “y”», está a utilizar-se o termo «prova» precisamente na acepção a que acabámos de fazer alusão. Cremos que a definição de prova, constante do
artigo 2404.º do código de Seabra, apontava justamente no sentido da «prova» como
resultado.
Por último, a palavra «prova» pode ainda ser utilizada no sentido de actividade instrutória ou probatória, isto é, a actividade da acusação – Ministério Público e os Órgãos
de Polícia Criminal (OPC) –; do Tribunal – juiz de instrução –; realizada no processo e
destinada à formação da convicção do tribunal sobre a realidade dos factos produzidos em juízo.
A noção de prova, apresentada nestes termos, sem mais, tem uma utilidade relativa.
Com efeito, tem a virtualidade de constituir um excelente ponto de partida, mas jamais
será um ponto de chegada no campo do direito probatório.
A prova tem de ser sempre plena, conduzir à convicção e não à simples admissão
de maior probabilidade. Provado e provável ou possível são conceitos antitéticos
dum ponto de vista jurídico. A certeza não é conciliável com a reserva da verdade
(58)

contrária.

Com todo o respeito e admiração – que aliás é muita –, por esta posição do autor, obviamente discordamos e a comprová-lo está a posição “redefinida” do autor, vinte e
cinco anos depois; a prova visa, apenas – e agora para concluirmos –, de acordo com
os critérios de responsabilidade essenciais à aplicação prática do direito, criar no espírito do julgador um estado de convicção, assente na certeza relativa do facto. “ Neste
sentido, a certeza é a aspiração e o modelo ideal de juiz, mas também a sua condenação, já que deve procurar atingir a certeza em situações que só consentem juízos

(58)

FERREIRA, Cavaleiro de – Curso de processo penal, Vol. I, [s.l.], 1981, p. 288, apud Germano Silva,
cit. 56, p. 117.
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de probabilidade.”(59)
Destinatário da convicção que a prova tende a criar, no direito processual, é o julgador
– judici fit probatio –.
Nestes termos, a prova, no processo, pode definir-se como a actividade tendente a
criar no espírito do juiz a convicção – certeza subjectiva – da realidade de um facto.
O processo destina-se à aplicação do direito, e a aplicação do direito tem por objectivo
realidades de facto.
A decisão judicial, meta a que se dirige o processo, consta, essencialmente, de duas
partes: a verificação dos factos que condicionam a aplicação do direito e a aplicação
do direito; uma decisão, para ser justa, tem de assentar na verdade dos factos.
“O fim último da aplicação prática do direito aos factos visa alcançar a paz social, permitir a consciência em sociedade, restabelecer a confiança nas normas violadas e
conseguir a realização da justiça”, nas palavras de Maria Silva Dias. (60)

3.2. A PROVA PERICIAL
Designa-se desta forma a prova destinada à percepção ou apreciação de factos por
meio de peritos, quando sejam necessários conhecimentos especiais que os julgadores não possuem – ou podem não possuir –, ou quando os factos relativos a pessoas,
não devam ser objecto de inspecção judicial.
É esta a noção de prova pericial que encontramos no artigo 388.º do CC(61); mas, a
partir de agora, e de acordo com o sentido do nosso estudo, debruçar-nos-emos no
artigo 151.º do CPP.(62) Aproveitamos desde já, para fazer uma distinção entre «perícia» e «exame», estes encontram-se sistematizados, não já no Título II – Dos meios

(59)

Cfr., SILVA, Germano – Produção e valoração da prova em processo penal. Revista do Centro de Estudos Judiciários. Nº4, 1ºSemestre, 2006, p. 47.
(60)
Cfr., DIAS, Maria Silva – Particularidades da prova em processo penal. Algumas questões ligadas à
prova pericial”, Revista do Centro de Estudos Judiciários, Nº 3, 2º Semestre, 2005, p. 170.
(61)
Cfr., Artigo 388º; “ A prova pericial tem por fim a percepção ou apreciação de factos por meio de peritos, quando sejam necessários conhecimentos especiais que os julgadores não possuem, ou quando os
factos, relativos a pessoas, não devam ser objecto de inspecção judicial”.
(62)
Cfr., Artigo 151.º («Da prova pericial», quando em lugar); “A prova pericial tem lugar quando a percepção ou apreciação dos factos exigirem especiais conhecimentos técnicos, científicos ou artísticos”.
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de prova –(63), mas agora no Título III – Dos meios de obtenção da prova –, ambos localizados no Livro III – Da prova –.
Os «exames», na interpretação do artigo 171.º, n.º1, do CPP(64), têm como finalidade,
fixar documentalmente ou permitir a observação directa pelo tribunal de factos relevantes em matéria probatória, não carecendo esta recolha ou a fixação dos factos pelo
seu autor – normalmente os OPC –, de conhecimentos especiais de índole científico,
técnico ou artístico e, por isso, livremente valorados por força dos princípios gerais.
Na fase de investigação «inquérito», artigo 249.º; ou o tribunal, em audiência de julgamento, artigo 354.º do CPP.
Os exames são meios de obtenção de prova, segundo Germano Silva, “Instrumentos
de que se servem as autoridades judiciárias para investigar e recolher meios de prova”, acrescentando ainda o mesmo autor, “são modos de investigação para obtenção
de meios de prova”. Concordamos ainda com o citado autor quando refere, “(...) o próprio meio de obtenção da prova acaba por ser também um meio de prova”(65); será o
caso de «escutas telefónicas» e outros meios de obtenção da prova, mas não já, as
perícias forenses, pois não só a sua análise como também a sua recolha e acondicionamento, requerem os tais conhecimentos técnicos, científicos ou artísticos.
As «perícias», como já referido, têm outro âmbito, desde logo consideradas «meio de
prova»(66) “tout court”, ou seja, caracterizam-se pela sua aptidão para serem por si
mesmas fonte de convencimento e expressamente subtraídas à livre convicção do julgador.
A «perícia» é assim, “a actividade de percepção ou apreciação dos factos efectuada
por pessoas dotadas de especiais conhecimentos técnicos, científicos ou artísticos.”(67)

(63)

Como acontecia no CPP de 1929 – aprovado pelo Decreto n.º16489, de 15 de Fevereiro de 1929 –,
mas a partir do CPP de 1987, as perícias e os exames foram autonomizados, passando aquelas a integrar os «meios de prova» e estes os «meios de obtenção de prova».
(64)
Cfr., artigo 171.º, n.º1; “Por meio de exames das pessoas, dos lugares e das coisas, inspeccionam-se
os vestígios que possa ter deixado o crime e todos os indícios relativos ao modo como e ao lugar onde foi
praticado, às pessoas que o cometeram ou sobre as quais foi cometido”.
(65)
Cfr., SILVA, Germano, cit. 56, p. 233-234.
(66)
Discordando e considerando que a «perícia» não é um meio de prova nem sequer, um meio de obtenção de prova, mas antes um meio de apreciação da prova; Cavaleiro de Ferreira – Curso de Processo
Penal, Tomo III, Lisboa: [s.n.], 1981, p. 346
(67)
Cfr., SILVA, Germano, cit. 56, p. 215.

Paulo Filipe Horta Peres

42

Recolha compulsiva de material biológico para análise de perfis de DNA em investigação criminal

É através da prova pericial que se vão introduzir no processo critérios ou regras valorativas – de cariz técnico, científico ou artístico – próprias de uma profissão ou actividade especializada, com as quais poderá vir a ser possível melhor compreender certos factos alegados e/ou as suas consequências.
A actividade que o perito de criminalística desenvolve, caracteriza-se pela observação,
recolha de dados, análise própria decorrente dos especiais conhecimentos que possui,
bem como, o perito em genética forense, no laboratório, nas subsequentes deduções
e induções, que permitirão – ou não – retirar determinadas conclusões, operações essas que irão ser descritas no respectivo relatório pericial.(68)

3.3. REGIME PROCESSUAL PENAL DAS PERÍCIAS
As «perícias» vêm consagradas, nos termos e para os efeitos do processo penal, nos
artigos 151.º a 163.º que, com a revisão de 2007, sofreram assinalável avanço – em
boa verdade, com a revisão de 1987(69)(70)–, nomeadamente no que toca a perícias que
incindam sobre características físicas ou psíquicas de pessoas, quando estas não tenham prestado consentimento, que agora são necessariamente ordenadas por um
magistrado judicial – juiz de instrução, no inquérito ou na instrução; juiz de julgamento,
em audiência de julgamento e/ou a arguido condenado com transito em julgado –.
Com a revisão de 2007, o novo n.º2 do artigo 154.º do CPP(71), ganha uma outra dimensão; a intervenção obrigatória do juiz de instrução que apesar de, por exemplo no
inquérito, não intervir por iniciativa própria, fiscaliza e intervém por impulso – artigo
268.º n.º2 do CPP(72) –, no que às perícias diz respeito, é ele que detém a última palavra, como “juiz das liberdades”; confinando este “novo poder” no artigo 269.º, n.º1, alí-

(68)

Cfr., SILVA, Germano, cit. 56, p. 216, “Os peritos tiram dos vestígios as ilações que eles consentem e
são estas ilações, as conclusões periciais, que são submetidas às autoridades para sua apreciação. As
conclusões periciais são os meios de prova”.
(69)
Revisão operada pelo Decreto Lei n.º78/87, de 17 de Fevereiro.
(70)
A prova pericial, no Código de Processo Penal de 1929 – aprovado pelo Decreto n.º16489, de 15 de
Fevereiro de 1929 – não se distinguia aquela dos exames, ambos sincreticamente tratados nos artigos
175.º a 201º.
(71)
Cfr., artigo 154.º n.º2; “Quando se tratar de perícia sobre características físicas ou psíquicas de pessoa que não haja prestado consentimento, o despacho previsto no número anterior é da competência do
juiz, que pondera a necessidade da sua realização, tendo em conta o direito à integridade pessoal e à
reserva da intimidade do visado.”
(72)
Cfr., artigo 268.º n.º2; “O juiz pratica os actos referidos no número anterior a requerimento do Ministério Público, da autoridade de polícia criminal em caso de urgência ou de perigo na demora, do arguido ou
do assistente.”
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nea a)(73); continuando o Ministério Público a dirigir o inquérito(74), mas com menos um
poder – o de não ser ele a ordenar a perícia, como acontecia até 15 de Setembro de
2007, ou sendo ele a ordenar, não encontrar oposição por parte do visado; que é permitido pelo CPP, no actual artigo 154º, nº 1; mas que a Lei nº 5/2008, não permite, no
seu artigo 8º, n.º 1 –, que diga-se, bem vistas as coisas, tem toda a lógica, pois quem
melhor que o juiz (neste caso de instrução) para aquilatar do princípio da proporcionalidade e da adequação, no que tange com os direitos fundamentais das pessoas.
Esta revisão de 2007, para além de toda a polémica e incongruências que suscitou e
continua a suscitar, em temas tão díspares como as «Escutas Telefónicas», o «Segredo de Justiça vs. Publicidade» ou «mesmo as proibições de prova» - não será este o
momento nem o local próprio para os abordarmos, embora o tema das proibições o
pretendamos “pincelar” no subcapítulo seguinte –.
No que às «perícias» diz respeito, também ficou aquém do esperado, quando já na
altura se esperava mais e melhor, desde logo, ao não deixar expresso no corpo do
artigo 154.º aquilo que acabou por se fazer no n.º2 do artigo 172.º(75) por remissão,
não se percebendo se o legislador utilizou uma analogia legis ou uma analogia juris,
certamente, uma analogia por remissão, com base no artigo 4.º(76) do mesmo diploma,
pois parece confundir «exames» com «perícias»; exemplo disso é a utilização da expressão «exames» quando deveria ser utilizada a expressão «perícias», no n.º6 do
artigo 156.º(77), para além de que aqueles são «meios de obtenção de prova», estas –
perícias – são «meios de prova» com todas as implicações que daí advêm. Deixaremos, contudo, e em melhor local – Capítulo 7, Subcapítulo 7.4. e 7.5. – a nossa modesta opinião e posição sobre o que consideramos, sem ambiguidades, que deveria
constar expressamente no Capítulo VI – Da prova pericial – do CPP.

(73)

Cfr., artigo 269.º n.º1; “Durante o inquérito compete exclusivamente ao juiz de instrução ordenar ou
autorizar:” alínea a) “A efectivação de perícias, nos termos do n.º2 do artigo 154.º.”
(74)
Cfr., artigo 263.º, n.º1; “A direcção do inquérito cabe ao Ministério Público, assistido pelos órgãos de
polícia criminal”; em conjugação com o artigo 267.º; “O Ministério Público pratica os actos e assegura os
meios de prova necessários à realização das finalidades referidas no artigo 262.º, n.º1, nos termos e com
as restrições constantes dos artigos seguintes.”; ex vi artigo 53.º, n.º2, alínea b): “Dirigir o inquérito.”
(75)
Cfr., artigo 172.º, n.º1; “Se alguém pretender eximir-se ou obstar a qualquer exame devido ou a facultar coisa que deva ser examinada, pode ser compelido por decisão da autoridade judiciária competente.”;
os
n.º2; “É correspondentemente aplicável o disposto no n.º2 do artigo 154.º e nos n. 5 e 6 do artigo 156.º.”
(76)
Cfr., artigo 4.º; “Nos casos omissos, quando as disposições deste Código não puderem aplicar -se por
analogia, observam -se as normas do processo civil que se harmonizem com o processo penal e, na falta
delas, aplicam-se os princípios gerais do processo penal.”
(77)
Cfr., artigo 156.º, n.º6; “Quando se tratar de análises de sangue ou de outras células corporais, os
exames efectuados e as amostras recolhidas só podem ser utilizados no processo em curso ou em outro
já instaurado, devendo ser destruídos, mediante despacho do juiz, logo que não sejam necessários.”

Paulo Filipe Horta Peres

44

Recolha compulsiva de material biológico para análise de perfis de DNA em investigação criminal

Queremos ainda deixar a título de observação, que o nosso Código de Processo Penal actual, não nega, em parte alguma, a realização de perícias a «suspeitos», definindo-o na alínea e) do artigo 1.º do CPP(78); antes pelo contrário, no artigo 179.º, n.º1,
alínea a)(79) e no artigo 187.º, n.º4, alínea a)(80); explicita-o, se bem que, no que diz
respeito à apreensão de correspondência e à admissibilidade das escutas telefónicas,
utiliza mesmo a expressão «fundadas razões», ou seja, conjugação de “indícios”(81) e
algumas provas, que na terminologia investigatória será a compreensão do crime e
convicção de que foi praticado, por aquela pessoa, num conceito subjectivo relativo,
que quando é suficiente para a constituição de arguido, nem sequer são «fortes indícios», ou seja, convicção da prática do crime alicerçada em prova objectiva de demonstração da prática do crime valorado no momento do inquérito e apto à aplicação
de medidas de coacção para além do termo de identidade e residência – artigo 196.º
do CPP –; muito menos «suficientes indícios», ou seja, uma convicção alicerçada que
permita convencer terceiros – o tribunal –, e idóneos para audiência de julgamento,
em quantidade e em qualidade, de acordo com o artigo 355.º n.º1 do CPP.(82)

3.4. FORÇA PROBATÓRIA DAS PERÍCIAS
O regime processual penal actual, imposto pelo artigo 163.º, n.º1(83), é excepcional à
vista do princípio geral da livre apreciação da prova, consagrado no artigo 127.º(84),
como é bem patente no n.º2 do artigo 163.º(85); assim, o juiz “só pode divergir do juízo
contido no parecer do perito, se puder fazer, ele próprio, uma apreciação também téc-

(78)

Cfr., artigo 1.º, alínea e); “«Suspeito» toda a pessoa relativamente à qual existia indício de que cometeu ou se prepara para cometer um crime, ou que nele participou ou se prepara para participar.”
(79)
Cfr., artigo 179.º, n.º1; “Sob pena de nulidade, o juiz pode autorizar ou ordenar, por despacho, a apreensão, mesmo nas estações de correios e de telecomunicações, de cartas, encomendas, valores, telegramas ou qualquer outra correspondência, quando tiver fundadas razões para crer que.”; alínea a) “A
correspondência foi expedida pelo suspeito ou lhe é dirigida, mesmo que sob nome diverso ou através de
pessoa diversa.” (Sublinhado nosso).
(80)
Cfr., artigo 187.º, n.º4; “A intercepção e a gravação previstas nos números anteriores só podem ser
autorizadas, independentemente da titularidade do meio de comunicação utilizado, contra.”; alínea a)
“Suspeito ou arguido.” (Sublinhado nosso).
(81)
Cfr., SOUSA, Joaquim Pereira e – Primeiras linhas sobre o processo criminal, p. 43. “«indício» se diz a
circunstância que tem conexão verosímil com o facto incerto de que se pretende a prova.”, apud Germano
Silva, cit. 56, p. 114.
(82)
Cfr., artigo 355.º, n.º1; “Não valem em julgamento, nomeadamente para o efeito de formação da convicção do tribunal, quaisquer provas que não tiverem sido produzidas ou examinadas em audiência.”
(83)
Cfr., artigo 163.º, n.º1; “O juízo técnico, científico ou artístico inerente à prova pericial presume -se
subtraído à livre apreciação do julgador.”
(84)
Cfr., artigo 127.º; “Salvo quando a lei dispuser diferentemente, a prova é apreciada segundo as regras
da experiência e a livre convicção da entidade competente.”
(85)
Cfr., artigo 163.º n.º2; “Sempre que a convicção do julgador divergir do juízo contido no parecer dos
peritos, deve aquele fundamentar a divergência.”
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nica, científica ou artística, ou se se tratar de um caso inequívoco de erro”(86); Podendo
assim considerar-se uma presunção ilidível, na medida em que pode ser afastada,
mas à partida, o juízo técnico, científico ou artístico presume-se subtraído à livre apreciação do julgador. Ao contrário do que sucedia no CPP de 1929, em que a prova pericial – para além de não se distinguir do exame – era apreciada livremente. Só com a
revisão de 1987 se consagrou a posição defendida e ensinada por Figueiredo Dias.
Os dados de facto que servem de base ao parecer estão sujeitos à livre apreciação
do juiz – que, contrariando-os, pode furtar validade ao parecer –, já o juízo científico
ou parecer, propriamente dito, só é suscitável de uma crítica igualmente material e
científica; quer dizer: perante um certo juízo cientificamente provado, de acordo com
as exigências legais, o tribunal guarda a sua inteira liberdade no que toca à apreciação da base de facto pressuposta; quanto, porém, ao juízo científico, a apreciação
há-de ser científica também e estará, por conseguinte, subtraída em princípio à
competência do tribunal – salvo casos inequívocos de erro, mas nos quais o juiz terá então de motivar a sua divergência.

(87)

Como já afirmava Guilherme de Oliveira há dezasseis anos atrás, “os laboratórios, por
melhores que sejam, não chegam para decifrar as acções judiciais, pois a opinião dominante continuará a ser a opinião tradicional, que mantém o juiz como «senhor da
prova»”(88) e dá um exemplo de uma averiguação oficiosa de paternidade em que as
análises hematológicas foram claramente excludentes da paternidade de um progenitor provável; a conclusão pericial era determinante para a improcedência da averiguação. Mas descobriu-se que a criança fora submetida a uma transfusão de sangue na
véspera da colheita destinada à perícia, e que este gesto clínico tinha deturpado os
resultados.
Acompanhamos a posição de Arthur Júnior, quando refere: “não é possível realizar
uma valoração automática da prova pericial do DNA, em prejuízo de uma valoração
racional e equilibrada de todo o conjunto probatório.”(89)
Para concluir se dirá, que a prova pericial, presentemente – com o óbvio respaldo na
ciência forense –, é prova de valor reforçado e como tal, uma limitação à livre aprecia-

(86)

Cfr., DIAS, Jorge Figueiredo – Direito Processual Penal. (lições coligidas por Maria João Antunes),
Secção de textos da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra: 1988-1989, p.142.
(87)
Cfr., DIAS, Figueiredo – Direito Processual Penal, I vol., Coimbra Editora, 1974, p. 209-210, apud Maria Silva Dias, cit. 60, p. 219.
(88)
Cfr., OLIVEIRA, Guilherme de, cit. 6, p. 327-328.
(89)
Cfr., JÚNIOR, Arthur, cit. 17, p. 98.
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ção da prova, em audiência de julgamento, nos termos do artigo 340.º, n.º1(90), ex vi
artigo 323.º, alínea a)(91) do CPP ou na sentença, nos termos do artigo 97.º, n.º5(92),
conjugado com o artigo 374.º, n.º2(93) ex vi artigo 379.º, n.º1, alínea a)(94) do CPP como
vício in procedendo sob pena de poder vir a ser suscitado recurso(95) por vício in judicando, nos termos do artigo 379.º, n.º2, conjugado com o artigo 410.º, n.º2, alínea
c).(96)

3.5. RELEVÂNCIA DA PROVA PERICIAL
Cumpre questionar, neste momento, qual a relevância que a prova pericial assume no
âmbito do processo penal.
Para tal, afigura-se-nos de todo em todo indispensável que teçamos algumas considerações prévias, no sentido de podermos, a posteriori, apreciar a efectiva relevância do
meio de prova em apreço.
O direito é, como sabemos, um fenómeno humano e social.(97) É um fenómeno humano, na medida em que todo o direito existe por causa dos Homens e para regular as
relações que se estabelecem entre aqueles.(98)
Sendo um fenómeno humano, o direito é também, sobretudo, um fenómeno social,
porquanto o Homem não vive isolado.
(90)

Cfr., artigo 340.º, n.º1; “O tribunal ordena, oficiosamente ou a requerimento, a produção de todos os
meios de prova cujo conhecimento se lhe afigure necessário à descoberta da verdade e à boa decisão da
causa.”
(91)
Cfr., artigo 323.º; “Para disciplina e direcção dos trabalhos cabe ao presidente, sem prejuízo de outros
poderes e deveres que por lei lhe forem atribuídos”; alínea a) “Proceder a interrogatórios, inquirições, exames e quaisquer outros actos de produção da prova, mesmo que com prejuízo da ordem legalmente fixada para eles, sempre que o entender necessário à descoberta da verdade.”
(92)
Cfr., artigo 97.º n.º5: “Os actos decisórios são sempre fundamentados, devendo ser especificados os
motivos de facto e de direito da decisão”.
(93)
Cfr., artigo 374.º, n.º2; “Ao relatório segue-se a fundamentação, que consta da enumeração dos factos
provados e não provados, bem como de uma exposição tanto quanto possível completa, ainda que concisa, dos motivos, de facto e de direitos, que fundamentam a decisão, com indicação e exame crítico das
provas que serviram para formar a convicção do tribunal.”
(94)
Cfr., artigo 379.º, n.º1; “É nula a sentença.”; alínea a) “Que não contiver as menções referidas no n.º2
e na alínea b) do n.º3 do artigo 374.º.”
(95)
Cfr., artigo 379.º, n.º2; “As nulidades da sentença devem ser arguidas ou conhecidas em recurso, sendo lícito ao tribunal supri-las, aplicando-se, com as necessárias adaptações, o disposto no n.º4 do artigo
414.º.”
(96)
Cfr., artigo 410.º, n.º2; “Mesmo nos casos em que a lei restrinja a cognição do tribunal de recurso a
matéria de direito, o recurso pode ter como fundamentos, desde que o vício resulte do texto da decisão
recorrida, por si só ou conjugada com as regras da experiência comum.”; alínea c) “Erro notório na apreciação da prova.”
(97)
Seguimos de perto ASCENÇÃO, Oliveira – O direito - introdução e teoria geral, 10.ª Ed., Coimbra:
Almedina, 1999, p. 17.
(98)
Assim, CORDEIRO, Menezes – Tratado de direito civil português, Vol. I, Tomo III, Coimbra: Almedina,
2004, p. 15.
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Pelo contrário, o Homem é um ser eminentemente social, que vive em profunda e estreita conexão com a sociedade e com os seus semelhantes. Com efeito, «a sociabilidade» verifica-se qualquer que seja o estádio civilizacional que se atravesse, nomeadamente, não depende da evolução da técnica. E porque se trata de uma determinante da sua natureza se diz que o Homem é um animal social. Isto continha-se já na
afirmação de Aristóteles (384 - 322 a.C.) de que o Homem é um animal político, visto
que político provém de “polis”, cidade. “O homem tem pois, necessariamente de se
congregar em cidades, em agrupamentos, para assegurar a sua subsistência e a realização dos seus fins.”(99)
Não há pois, natureza humana sem sociedade.(100) Tal como não há direito sem sociedade.
Efectivamente, se o Homem vivesse isolado, à imagem de um Robinson Crusoe antes
de encontrar o “Sexta-feira”, não precisava de regras que regulassem as suas condutas. Se é verdade que o direito é indissociável da sociedade a que se refere, não podendo ser pensado fora dessa mesma sociedade, não é menos verdade que o direito
reflecte a própria sociedade. Esta é fundamento do direito e, em consequência, do fenómeno jurídico.(101)
As considerações acima tecidas, permitem que avancemos uma primeira conclusão:
sendo a sociedade fundamento do direito e, em consequência, do fenómeno jurídico, o
fenómeno jurídico não é – nem pode ser – insensível às mutações que ocorrem na
sociedade.
A sociedade moderna tem assistido a vertiginosas evoluções técnicas e científicas.
Efectivamente, a vida moderna actual é cada vez mais complexa, em virtude dos progressos tecnológicos e científicos com que temos sido presenteados.
Seria de todo em todo inconcebível que o direito, enquanto fenómeno social e humano, se abstivesse de participar no progresso. Seria, sem dúvida, de todo em todo insustentável que o direito se abstivesse de regular tais evoluções técnicas e científicas;
como se o Homem fosse insensível às mutações que se verificam na sociedade!?

(99)

Nas palavras de ASCENÇÃO, Oliveira de, cit. 97, p. 18.
Neste sentido, SOUSA, Marcelo Rebelo de e GALVÃO, Sofia – Introdução ao estudo do direito, 3.ª
Ed., Lisboa: Publicações Europa-América, 1994, p. 15.
(101)
Cfr., ASCENÇÃO, Oliveira de, cit. 97, p. 18.
(100)
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Ora, o próprio processo penal, realidade integrada no fenómeno jurídico global, não
está – nem pode estar – alheado dos progressos científicos e tecnológicos que têm
vindo a ocorrer nas sociedades modernas. É por esse motivo, e em virtude do circunstancialismo a que temos vindo a fazer alusão, que a prova pericial – e em concreto, as
perícias de DNA – assumem um papel tão relevante – ou melhor, cada vez mais relevante –, no âmbito do processo penal.
Por outro lado, não se pode exigir que o julgador, para além de conhecer o complexo
normativo vigente, possua conhecimentos específicos nas mais variadas áreas da ciência, da técnica ou das artes.
Tal, afigurar-se-ia de todo em todo inconciliável e humanamente impraticável, não só
em virtude da infinidade de conhecimentos, que se pressuporiam necessariamente
adquiridos pelo julgador, mas também, e sobretudo, porque este não teria capacidade
para, em tantas áreas do saber, acompanhar a par e passo todas as decorrências dos
progressos tecnológicos e científicos.
Não se pode, pois, pedir ao julgador que seja simultaneamente médico, psicólogo, arquitecto ou engenheiro.
Daí que, com muita frequência, o julgador se veja confrontado com a necessidade de
conhecimentos especializados, que não possui, com vista à formação, no seu espírito,
de uma convicção segundo os cânones da racionalidade.
A questão que se coloca, neste momento, é a seguinte: quem estará melhor posicionado para trazer tais conhecimentos especializados ao processo? A resposta é simples, e imediata: os «peritos».
Sabendo nós que o objecto da perícia é a percepção de factos ou a sua valoração,
com efeito, a função da perícia, como ficou já exemplificado, pode ser a descoberta de
factos, recorrendo a métodos científicos adequados, que permitam a sua apreensão,
ou não a descoberta desses factos, mas apenas a sua apreciação.
Os peritos, sendo cada vez mais chamados a intervir no processo; Marques Ferreira,
equaciona uma funcionalização dos peritos, como auxiliares e colaboradores ao servi-
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ço da justiça.(102)
A reflexão que fizemos acerca da prova pericial, possibilita uma conclusão, da nossa
perspectiva, evidente: estamos na presença de um meio de prova que desempenha,
no nosso ordenamento jurídico, um papel de extrema relevância. De facto, nenhum
outro meio de prova está tão bem colocado para responder à indispensabilidade de
conhecimentos especializados, fruto de vertiginosas evoluções técnicas e científicas e
dos incalculáveis progressos tecnológicos e científicos com que temos sido agraciados, neste nosso novo Milénio.

3.6. SÍNTESE CONCLUSIVA
Longe vão os tempos do “confisco” e da prova “tarificada”, de um processo inquisitório;
com o Código de Processo Penal de 1987, surge o Processo Acusatório que implica a
participação, o contributo dialéctico, de todos os sujeitos processuais na constituição
da prova que há-de servir para a decisão. A Lei Fundamental dispõe no seu artigo
32.º, n.º5, que «O processo criminal tem estrutura acusatória, estando a audiência de
julgamento e os actos instrutórios que a lei determinar subordinados ao princípio do
contraditório». O Princípio Acusatório é, contudo, misto, encontra-se mitigado por um
princípio de investigação; daí Germano Silva considerar: “A finalidade do processo do
tipo português não é simplesmente a paz jurídica, é a justiça, e a justiça passa pela
procura constante da verdade.”(103) Contudo, como afirma João Conde Correia: “ Não
existe nenhum princípio processual que imponha a descoberta da verdade a todo o
custo (...) o Estado tem de revelar alguma superioridade ética: não pode combater o
crime, por mais grave que ele seja, cometendo, ele próprio, outros crimes.”(104) O autor
cita ainda uma passagem do Acórdão n.º578/98, de 14 de Outubro de 1998, do Tribunal Constitucional (TC), onde se defendeu:
Existe um dever ético e jurídico de procurar a verdade material. Mas existe também
um outro dever ético e jurídico que leva a excluir a possibilidade de empregar certos

(102)

Cfr., FERREIRA, Marques – Meios de prova. Jornadas de direito processual penal, o novo Código de
Processo Penal. Centro de Estudos Judiciários. Coimbra: Almedina, 1988, p. 253-254. “Pelas características «sui generis» deste meio de prova preferiríamos que o novo código qualificasse a intervenção dos
peritos na produção e valoração da prova como verdadeiros elementos «auxiliares» ou «colaboradores»
do tribunal, tanto mais que seria desejável a sua «funcionalização» em estreita colaboração e, eventual,
dependência das autoridades judiciárias.”
(103)
Cfr., SILVA, Germano, cit. 59, p. 47.
(104)
Cfr., CORREIA, João Conde – A distinção entre prova proibida por violação dos direitos fundamentais
e prova nula numa perspectiva essencialmente jurisprudencial, Revista do Centro de Estudos Judiciários,
nº4, 2006, p.177.
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meios na investigação criminal. A verdade material não pode conseguir-se a qual(105)

quer preço (...).

A verdade que se procura, portanto, no processo é uma verdade processual, uma verdade judicial; que Germano Silva, citando Figueiredo Dias define assim: “A verdade
processual não é absoluta ou ontológica, mas uma verdade judicial, prática e, sobretudo, não uma verdade obtida a todo o preço mas processualmente válida.”(106)
O autor assumindo a existência de uma verdade absoluta, refuta-a, pretendendo apenas uma verdade relativa:
(...) uma verdade que ocorre quando se verifica uma certa relação de correspondência entre os enunciados e os factos. O ideal é sempre a verdade objectiva, a
verdade absoluta; mas as provas não podem garantir resultados de absoluta certeza, pelo que nos devemos contentar com procurar aproximar-nos o mais possível da
verdade objectiva.

(107)

A prova obtida com recurso às perícias genéticas, não diríamos que são o “Santo
Graal” da luta contra o crime, mas assumimos que são, presentemente, a “rainha das
provas”, pelo seu elevado poder discriminatório e probabilístico, obtidas com recurso a
métodos não invasivos.

(105)

Cfr., CORREIA, João Conde, cit. 104, p.179.
Cfr., DIAS, Figueiredo – Direito Processual Penal. I Vol., Coimbra: Coimbra Editora, 1974, p.194 apud
Germano Silva, cit. 56, p.130.
(107)
Cfr., SILVA, Germano, cit. 56, p.131.
(106)
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4. AS PERÍCIAS DE DNA: Aspectos técnicos.
“Ao estudar o crime devemos ter consciência de que as descobertas científicas,
normalmente consideradas como impessoais e objectivas, trazem invariavelmente
consigo a marca do tempo e do lugar!”

(108)

4.1. DELIMITAÇÃO DO OBJECTO DE ESTUDO.
As perícias de DNA são enquadradas no âmbito da genética forense(109), e, no que para o nosso estudo diz, concretamente respeito – investigação criminal –, na criminalística biológica.
De acordo com a definição de Villanueva Cañadas, “criminalística é a ciência que estuda os indícios deixados no local do delito, graças aos quais se pode estabelecer, nos
casos mais favoráveis, a identidade do criminoso e as circunstâncias que concorreram
para o referido delito.”(110) Fátima Pinheiro, realça que “o interesse médico-legal da
criminalística reside no facto de se procurar vestígios anatómicos, biológicos ou humorais que permitam estabelecer a identidade do autor do crime.”(111)
Nas palavras de Artur Pereira;
Não é possível encontrar uma definição unânime de Criminalística, existindo diversa
concepção, nos países anglo-saxónicos, onde o termo é quase desconhecido, sendo substituído pela designação “Forensic Sciences”. Este conceito é bastante mais
amplo e, aparentemente, mais lógico, porque tem em consideração o conjunto de
processos técnicos e científicos empregues na sequência do surgimento de um facto com interesse judiciário, que visam a pesquisa, bem como a conjugação e exploração científica dos indícios, de modo a compreender os mecanismos destinados a
identificar as partes intervenientes.

(112)

A criminalística, ciência que tem por objectivo o reconhecimento de objectos intrínse(108)

SYKES, Gresham M. – Criminology, New York: Jovanovich, 1978, p.7, apud Figueiredo Dias e Costa
Andrade, cit. 46, p.3.
(109)
Cfr., FIDALGO, Sónia – Determinação do perfil genético como meio de prova em processo penal.
Revista Portuguesa de Ciência Criminal, Ano 16, Nº 1 (Jan./Mar. 2006), p. 117; “A genética forense consiste na aplicação da análise genética da diversidade humana para a resolução de certos problemas jurídicos que lhe são apresentados.”
(110)
VILLANUEVA CAÑADAS, E. – Criminalística. Medicina Legal y Toxicologia, Capítulo 57, [s.e.],1985,
p. 635-664, apud Fátima Pinheiro, cit. 14, p.157.
(111)
Idem, Ibidem, cit. 14, p.157.
(112)
Cfr., ARTUR, Pereira – As perícias na Polícia Judiciária. Directoria do Porto [Em Linha], [s.d.], p.3.
[Consult. 20 Nov. 2010]. Disponível em: www: <URL:http://www3.bio.ua.pt/Forense/As%20Pericias%20na
%20Pol%C3%ADcia%20Judiciaria%20ArturPereira.pdf>.
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cos relativos ao crime e à identidade do criminoso, é tradicionalmente descrita como a
«ciência da individualização».(113)
Assumimos, no presente estudo – e como referido no capítulo anterior –, o termo “perícias” e não “exames”, por entendermos que aquelas(114), exigem a percepção ou
apreciação dos factos – material biológico –, com especiais conhecimentos técnicos,
científicos ou artísticos; já nestes(115), “apenas” se procede à inspecção e relato dos
vestígios existentes, não carecendo, quem os inspecciona, de especiais conhecimentos técnicos, científicos ou artísticos; aquelas são “meios de prova”(116); estes, “meios
de obtenção de prova”( 117 ); acompanhamos assim, a posição de Benjamim Rodrigues.(118)

4.2. PERFIS GENÉTICOS VERSUS INVESTIGAÇÃO CRIMINAL
No presente capítulo, pretendemos ir ao encontro de “o melhor de dois mundos”, isto
é, o contributo que nos brindou a evolução tecnológica, nesta era da globalização, que
se associou à investigação criminal, para o bom e para o menos bom, nesta segunda
década do segundo milénio.
A imaginação do homem não tem limites, e tem sido essa imaginação e inconformismo
que, nos últimos cinquenta anos, projectaram a humanidade para outros patamares,
para outra – diríamos – dimensão. O conhecimento científico – engenharia genética –
tem sido o “cavalo de batalha”, uma espécie de “Santo Graal” dos tempos modernos,
sempre com a perspectiva de o Homem se dominar a si mesmo, conhecendo-se, não
só na descoberta de curas para as doenças que o atingem, mas sobretudo na modificação celular ao ponto de se precaverem, evitando-se as ditas doenças, sempre na
perspectiva de se atingir maior longevidade e de boa saúde – com os também graves
transtornos que isso possa causar; no mundo já somos 7 mil milhões; em Portugal

(113)

Cfr. KIRK, P.L. – The onthology of criminalistics. Journal of law, criminology and police science, [s.l.],
1963, p. 235-238, apud Helena Machado; Susana Silva e António Amorim, cit. 7, p. 540.
(114)
O Código Processo Penal; Lei n.º48/2007, 29.08 e sucessivas alterações, a última das quais – a décima nona –, pela Lei n.º26/2010, de 30.08; trata as “perícias” no Livro III, Título II, capítulo VI, artigos
151.º a 163.º.
(115)
Idem, trata os “exames”, no Livro III, Título III, Capítulo I, artigos 171.º a 173.º.
(116)
Idem, Livro III, Título II, Capítulo I, artigos 128.º a 170.º.
(117)
Idem, Livro III, Título III, Capítulo I a Capítulo IV, artigos 171.º a 190.º.
(118)
Cfr., RODRIGUES, Benjamim, cit. 16, p. 94. Em sentido contrário, entendendo que “a avaliação de
vestígios humanos é um exame, mas a sua comparação com o ADN de outras pessoas é uma perícia”,
ALBUQUERQUE, Pinto de – Comentário do Código de Processo Penal à luz da Constituição da República e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem. 3.ª Ed., actualizada, Lisboa: Universidade Católica
Portuguesa, 2009, p. 421, anotação ao artigo 151.º, nota 4.

Paulo Filipe Horta Peres

54

Recolha compulsiva de material biológico para análise de perfis de DNA em investigação criminal

existem mais de duas mil pessoas com mais de 100 anos –.
Um dos contributos que a genética, e, concretamente, a Biologia Molecular veio proporcionar, foi a individualização; individualização essa muito útil se associada à investigação criminal.
A individualização significa a possibilidade de se definir uma única fonte como origem
de um vestígio de uma cena de crime, dentro de um leque de várias fontes possíveis.
A ciência forense distingue a individualização da identificação, uma vez que esta última apenas permite estreitar a fonte potencial de origem a um grupo ou classe de objectos.(119)
Os mesmos autores acrescentam; “uma nova epistemologia da identificação forense
reclama hoje que é impossível alcançar a individualização «perfeita», devendo-se falar
de probabilidades e não de certezas.”(120) A elevada credibilidade na eficácia do DNA
como método de identificação, reside no seu elevado potencial de individualização.
“Actualmente na genética, o conceito de «identidade» já não se refere a «identificação», mas sim a «individualização».”(121)
A identidade humana conferida pelo perfil de DNA, baseia-se num código binário de
positivo/negativo, verdadeiro/falso, que produz a ilusão da certeza, a exclusão da dúvida e a percepção da infalibilidade da tecnologia (...) uma vez que minimiza as eventuais ambiguidades e complexidades, distancia-se da comunicação verbal e praticamente elimina as possibilidades de dúvida, negociação e incerteza.(122)
Nas palavras de Artur Pereira:
A conduta criminosa, bem como o seu resultado, estabelecem uma relação de causa efeito recíproca com o local e/ou vítima (...) segundo a definição de Edmond Lo(123)

card, todo o criminoso deposita ou leva consigo indícios ou vestígios.

(119)

Cfr., COLE, S. – Forensic without uniqueness, conclusions without individualization : the new epistemology of forensic identification. Law, probability and risk, nº8, [s.l.], 2009, p.235, apud Helena Machado;
Susana Silva, António Amorim, cit. 7, p. 540.
(120)
Cfr., SAKS, M. J. e KOEHLER, J. J. – The individualization fallacy in forensic science evidence. Vanderbilt law review, [s.l.], 61(1), 2010, p.199-219, apud idem, ibidem, cit. 7, p. 540.
(121)
Cfr., HAUSKELER, C. – Genes, genomes and identity. Projections on matter. New genetics and society, nº23(3), 2004, p. 285-299, apud idem, ibidem, cit. 7, p. 543.
(122)
Cfr., AAS, K. – The body does not lie : identity, risk and trust in technoculture. Crime, media, culture,
nº2(2), 2006, p.143-158 apud idem, ibidem, cit. 7, p. 541.
(123)
Cfr., ARTUR, Pereira, cit. 112, p.4.
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Os actuais desafios do direito penal, derivados de modificações sociais, económicas e
políticas, têm ocorrido em “alta velocidade” na actual sociedade mundial, de informação e de “risco”.(124)
O processo de globalização, proporciona novas oportunidades de execução de crimes
que ultrapassam fronteiras, levando o direito penal aos seus “limites territoriais” e exigindo novos modelos de um direito penal transnacional eficaz.
O desenvolvimento da “sociedade de informação” e da “sociedade de risco” gera novos riscos e uma criminalidade complexa, que também leva o direito penal – no contexto de uma crescente política criminal global – aos seus “limites funcionais” na protecção da sociedade e na liberdade do indivíduo.(125)

4.3. A IMPORTÂNCIA DAS ESTATÍSTICAS NA CIÊNCIA FORENSE
“O domínio do trabalho científico não é delimitado pelas relações materiais dos objectos, mas antes pelas relações conceituais dos problemas.”

(126)

4.3.1. FREQUÊNCIA DE GENÓTIPOS E PERFIS NA POPULAÇÃO.(127)
A análise de fragmentos de DNA pode conduzir à verificação de que duas amostras
diferem nos seus perfis, levando à conclusão de que procederam de pessoas diferentes.
Porém, se os perfis genéticos combinarem, deparamo-nos com duas possibilidades,
as duas amostras procederam da mesma pessoa ou elas procederam de pessoas diferentes cujos padrões de DNA nos loci estudados são os mesmos.
Ao considerar a combinação entre o DNA proveniente, por exemplo, de uma amostra
encontrada em local de crime e a de um suspeito – em sentido amplo; pessoa que se
suspeita ser o autor –, temos que ter em conta que se o perfil deste DNA for comum
(124)

Cfr., BECK, Ulrich – Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt: Suhrkamp,
1986, p.25.
(125)
Estas e outras preocupações assumidas e em desenvolvimento, pelos mais variados especialistas, no
conceituado Instituto Max-Planck de direito penal estrangeiro e internacional em Friburgo, com actual direcção de Albin Eser e Hans-Jörg Albrecht.
(126)
Weber, Max – Metodologia das Ciências Sociais, Parte 1 e 2, 2ª Ed., São Paulo: Cortez/Unicamp,
1993, p.121.
(127)
De grande ajuda para a realização deste subcapítulo (4.3.1.) e o subsequente (4.3.2.), foram os ensinamentos colhidos na Dissertação de Mestrado em Medicina Forense da perita criminal BONACCORSO,
Norma – A aplicação do exame de DNA na elucidação de crimes, apresentada à faculdade de direito da
universidade de São Paulo, 2005, p. 80-89.
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na população, o vestígio pode ter sido originado por outra pessoa que não o suspeito.
Entretanto, se for incomum, a combinação entre os perfis, certamente não terá sido
mera coincidência, pois quanto mais raro for o perfil, menos provável será que as duas
amostras de DNA tenham vindo de pessoas diferentes.
A avaliação da probabilidade de que o DNA de uma pessoa escolhida ao acaso tenha
o mesmo perfil que o DNA do vestígio analisado, implica o conhecimento da frequência deste perfil na população. Esta frequência é determinada por comparação num
banco (base) de dados, sendo necessário usar as frequências dos alelos para estimar
a sua frequência.
Esta abordagem exige algumas suposições sobre a forma pela qual as populações se
unem; na espécie humana – em geral –, as uniões não ocorrem aleatoriamente, as
pessoas escolhem os seus parceiros, por variadíssimas razões, comportamentais, físicas, etc.; na união aleatória, a preferência de escolha de parceiros dá-se independentemente do genótipo nos loci relevantes e independentemente da ascendência. As
proporções esperadas após uniões aleatórias são chamadas proporções HardyWeinberg (HW), que consideram: a proporção de pessoas com duas cópias do mesmo
alelo – homozigóticos – é o quadrado da frequência deste alelo;

[AiAi:Pii=Pi2]
e a proporção de pessoas com dois alelos diferentes – heterozigóticos – é o dobro do
produto das duas frequências;

[AiAi:Pij=2PiPj,i≠j]
O afastamento das proporções HW nas populações pode ocorrer por três razões principais: existência de parentesco, subdivisão da população e processo de selecção.
A primeira delas surge pelo parentesco entre os pais, levando à consanguinidade que
diminui a proporção de heterozigóticos com um aumento compensativo de homozigóticos.
A segunda pode ser decorrente da subdivisão da população em grupos raciais importantes como afro-descendentes, caucasianos, hispânicos, etc., dentro da mesma raça
existe ainda a possibilidade de haver subdivisões pela miscigenação. Uma consequência da subdivisão populacional é que os parceiros podem ter ancestrais comuns,
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tendo também como consequência a diminuição dos heterozigóticos e o aumento dos
homozigóticos.
O Prof. Francisco Corte Real(128), esclareceu-nos que, a frequência de genótipos e perfis na população portuguesa está estabelecida de há muito, em todo o território nacional. No que às estatísticas (probabilidades) diz respeito, os INML, IP, utilizam o método Likelihood Ratio (LR), na escala de equilíbrio Hardy-Weinberg (HW), que diz: se o
valor de LR for superior a 1000, significa que é muito forte a probabilidade de coincidência.

4.3.2. FREQUÊNCIAS COMO PROBABILIDADE E RAZÃO DE VEROSSIMILHANÇA
O uso de ferramentas estatísticas nas ciências forenses é de extrema importância nos
meios judiciais – muito mais importante do que se poderia imaginar –.
Ao ser cometido um crime, diversos tipos de indícios(129) podem surgir. A grande preocupação é a de avaliar correctamente o vestígio disponível, recolhido no local de crime, encontrado na vítima ou na posse do “suspeito”, de forma a quantificar a possibilidade de o indivíduo “suspeito" ser de facto o infractor, o delinquente, enfim, o criminoso.
Utilizando uma linguagem náutica, diríamos que a “montante” das técnicas de análise
dos perfis de DNA – já abordadas no capítulo 2 –, urge agora evidenciar outras técnicas para interpretar esses dados, a variabilidade associada a qualquer observação
científica, que pode ser estudada usando distribuições de probabilidades adequadas
ao fenómeno em causa; relativamente à avaliação científica estatística do DNA, dois
aspectos importantes devem ser considerados: um deles é o problema da subpopulação e o outro está associado às características de um banco de dados, como o seu
tamanho e representatividade adequada da população. Assim, a avaliação de um dado “perfil genético” requer a definição de uma população de referência. A definição da
população é importante porque ela reduz o número de potenciais criminosos, mas
também porque é definido o universo a partir do qual são calculadas as frequências
relativas das características do “perfil” que está a ser considerado.
Em termos genéricos, a população de referência pode ser considerada como a popu(128)

Cfr.,REAL, Francisco Corte, cit. 13, Apêndice “A”.
Utilizamos o termo indícios no sentido de vestígios, no caso, matéria biológica (sangue, cabelos, sémen, saliva, etc.), susceptível de vir a ser considerada matéria probatória em juízo.
(129)
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lação mundial, no entanto, na prática ela reduz-se para subpopulações de dimensão
mais reduzida.
Duas abordagens distintas podem ser usadas na avaliação do perfil de DNA: a abordagem frequencista ou clássica e a abordagem bayesiana. A primeira usa testes de
significância e tem cada vez menos adeptos, levando a que a abordagem bayesiana –
utilização do Teorema de Bayes – surja como a mais usada e referenciada em trabalhos científicos de análise forense.
As probabilidades de culpa ou não culpa do “suspeito”, dadas os vestígios encontrados no local de crime e/ou no “suspeito”, designadas por probabilidades a posteriori,
são o produto entre as probabilidades iniciais e o chamado factor bayes ou rácio de
verosimilhança. Este rácio é o quociente entre as duas hipóteses opostas. Estas hipóteses podem ser as de que o “suspeito” é culpado ou que é inocente.
O factor de bayes não é uma medida objectiva para medir o peso de qualquer vestígio
biológico, ele dá apenas a relação entre duas hipóteses, diz qual é mais provável.
O Teorema de Bayes é um elemento essencial na consideração de chances. De facto,
ele permite a reavaliação, com base em informação adicional, da medida da incerteza
de determinada situação.
A grande controvérsia relacionada com a prova científica está relacionada com a forma como ela é apresentada em tribunal. No julgamento, é uma tarefa difícil a de assegurar que o juiz compreenda a percentagem de probabilidade da prova científica e as
dificuldades aumentam quando o perito forense apresenta resultados da avaliação da
força (coincidência) do resultado verificado. Esta avaliação está relacionada com probabilidades como forma de avaliar a incerteza.
O grau de credibilidade, num caso particular, baseado no conhecimento de dados estatísticos relevantes, pode ser considerado mais “objectivo” que um grau de credibilidade não baseado no conhecimento de dados estatísticos conhecidos, os graus de
credibilidade das pessoas devem ser baseados ou ter em conta esses dados. Isto não
permite afirmar que a probabilidade estimada com base no conhecimento de dados
estatísticos é “objectiva” no sentido em que existe uma ligação intrínseca entre frequências e probabilidades que é independente de toda a informação relacionada e de
não frequências.
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Todo o julgamento probabilístico de qualquer caso, mesmo quando é baseado em frequências, tem uma componente baseada no conhecimento pessoal de quem faz o julgamento.
A prova científica (perfil de DNA) requer muito cuidado na sua interpretação. Deve pôrse enfâse na importância da questão “o que é que os resultados nos dizem – significam – neste caso em particular?”, então, teoria, métodos e aplicações de probabilidade e estatística estão na base da avaliação da perícia científica.
O julgador deve usar a avaliação probabilística para entender a avaliação que é feita
do resultado da perícia científica, que é habitualmente apresentada numericamente.

4.4. VANTAGENS DA PERÍCIA DE DNA SOBRE OS TESTES TRADICIONAIS
Na biologia forense, a caracterização do material biológico tem por objectivo limitar ou
reduzir o número de indivíduos que poderiam ser a fonte do material biológico. A população sob suspeita, algumas vezes limitada ou muito próxima, permitindo assim, a
resolução, mesmo com marcadores genéticos de baixo poder discriminatório. Contudo, nos casos em que a população não é limitada pelas circunstâncias do caso, os
métodos de maior poder discriminatório tornam-se recursos importantes. A serologia
convencional –sistemas ABO, Rh, MN, PGM, HLA, entre outros– pode rotineiramente
gerar números de apenas um em dois ou um em alguns milhares. Com o estudo do
DNA, o poder discriminatório pode atingir o limite necessário para inferir a identificação.(130)
Uma das principais vantagens do DNA em relação à serologia, reside na possibilidade
da sua aplicação em toda e qualquer fonte de material biológico – saliva, cabelos, sémen, urina, inclusive sangue –. Uma outra vantagem é o seu potencial discriminatório,
que, por exemplo, comparativamente ao exame sanguíneo ABO, que tem capacidade
para discriminar aproximadamente um em cada três indivíduos na população geral, e,
mesmo com marcadores serológicos adicionais, os valores típicos são de um em alguns milhares, enquanto que com o DNA, os valores podem chegar a um em alguns
bilhões ou mais.
A sensibilidade da perícia de DNA constitui uma outra vantagem deste método. A tipa(130)

Cfr., KIRBY, T. L. – DNA fingerprinting: an introduction, New York: Stockton Press, 1990, apud Norma Bonaccorso, cit. 127, p.22.
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gem do polimorfismo de DNA através, por exemplo, da reacção em PCR, pode ser
efectuada com recurso a DNA muito escasso, um número muito reduzido de células,
de longe superando a sensibilidade dos exames tradicionais.
Uma outra vantagem, para além de se poder analisar uma quantidade escassa é a
sua resistência aos factores ambientais. O DNA é uma molécula robusta, relativamente resistente a ácidos, calcários e detergentes, diferentemente dos determinantes proteicos, lipídicos e carboidratos. As proteínas podem ser desnaturadas de forma relativamente mais fácil e a sua estrutura terciária conformacional, que é importante na tipagem sanguínea, é facilmente desnaturável. A informação da tipagem de DNA, por
sua vez, é encontrada na sequência nucleotídica, que impende na conformação da
molécula. Consequentemente, as perícias de DNA, diferentemente dos marcadores
serológicos tradicionais, podem ser realizadas com maior segurança em amostras
muito antigas e que estiveram expostas a maiores agressões ambientais.
Por último, uma outra grande vantagem do DNA – no caso do sémen –, reside na possibilidade de se separar o DNA da célula espermática de qualquer outro DNA celular
não espermático, por lise diferencial de membranas, o que permite a individualização
da fonte do sémen, sem que se confunda com os dados do não-sémen contidos no
vestígio; neste tipo de estudos é de importância fundamental a utilização do marcador
amelogenina que propicia a determinação do sexo da pessoa que deu origem à amostra.(131)
Apesar de todas as vantagens referidas – e tidas como inquestionáveis –; Helena Machado, Susana Silva e António Amorim, no seu estudo sobre «políticas de identidade»,
referem:
Nas representações populares existe a convicção de que o perfil de DNA é uma
tecnologia absolutamente infalível na identificação de indivíduos. Mesmo que essa
visão persista e seja dominante em instituições científico-burocráticas, de acordo
com vários peritos forenses, trata-se de uma visão idealizada e irrealista do trabalho
do perito em investigação criminal, na medida em que numa cena de crime a recolha de amostras biológicas não contaminadas não ocorre com muita frequência, o

(131)

Cfr., AKANE, A. et al., Sex identification of forensic specimens by polymerase chain reaction (PCR):
two alternative methods, Forensic Sci. Int., Vol.49, 1991, p.81-89, apud Norma Bonaccorso, cit. 127, p.
23.
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(132)

que impossibilita muitas vezes a sua utilização em tribunal.

4.5. PRESERVAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA
A cadeia de custódia (Chain of Custody) é um conceito oriundo da jurisprudência estrangeira, aplicando-se à manipulação de amostras e vestígios e à sua integridade;
também se aplicando à documentação que serve para confirmar o percurso da amostra.
Cadeia de custódia é uma das condições inerentes à recolha dos vestígios na cena de
crime – e no laboratório – inserida dentro do método científico, sendo fundamental para que a prova pericial satisfaça as necessidades do processo de investigação. Exige,
igualmente, uma metodologia que permita efectuar o controlo da confidencialidade e
segurança do vestígio, o qual confere uma certificação de qualidade e idoneidade ao
processo, sendo fundamental o rigor nas suas diversas etapas.(133)
Devido ao usual exercício do contraditório por parte da defesa com argumentos contra
a admissão no processo ou sobre a validade dos resultados dos testes de DNA, é imperativo que os OPC ou os peritos forenses, mantenham a cadeia de custódia de
amostras, através de registos que possam acompanhá-las desde a sua coleta até à
sua disposição final em Audiência de Julgamento, de forma a comprovar que se tomaram todas as precauções para prevenir a falsificação, quebra, perda ou contaminação
das amostras. Um caso paradigmático e mundialmente conhecido – EUA –, O. J. Simpson, onde a falsificação, através da “plantação” no local do crime de vestígios do arguido, com a intenção de o incriminar; a violação da cadeia de custódia, saldou-se para o arguido com a sua absolvição.
Para a manutenção desta cadeia, uma pessoa identificável deve ter sempre a custódia
física de todo o vestígio.
A cadeia de custódia, poderá, didacticamente, ser dividida em duas fases: a da custódia externa, que se preocupa com a amostra desde o local da colecta até chegar ao
laboratório, e a da custódia interna, que se preocupa desde o recebimento da amostra
(132)

Cfr., PODLAS, K. – The CSI effect : exposing the media myth. Fordham intellectual property, Media
and entertainment law journal, nº16, 2006, p.434-435, apud Helena Machado; Susana Silva e António
Amorim, cit. 7, p. 541.
(133)
Cfr., SILVA, Frederico – Preservação da cadeia de custódia em vestígios biológicos para fins forenses, Dissertação de Mestrado em Medicina Legal e Ciências Forenses, Faculdade de Medicina de Lisboa,
2006, p. 35.
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pelo laboratório, dados de transferência e armazenamento, até à sua apresentação
em juízo, através do relatório pericial; todo o percurso deve, portanto, ser completo e
cronologicamente documentado.(134)

4.6. SÍNTESE CONCLUSIVA
Apesar de todas as vantagens apontadas aos perfis de DNA, por contraposição aos
testes tradicionais; aqueles têm alguns inconvenientes que podem resultar da sua degradação e contaminação, nomeadamente as “amostras problema”, colhidas em local
de crime ou na vítima.
Às forças de segurança, como primeira entidade a chegar ao local, compete-lhes garantir a preservação desse local, através das equipas de investigação criminal, às
quais compete proceder, de imediato, à preservação dos vestígios nele existentes, isolando a cena de crime – muitas vezes já se encontrando o local “invadido” e “adulterado”, quer por testemunhas ou outros “curiosos” –, e só posteriormente, os investigadores criminais e os técnicos de criminalística chegam ao local para procederem à necessária inspecção e recolha de vestígios, portanto, neste hiato de tempo pode ocorrer
degradação da “cena de crime”. O próprio técnico de criminalística, deve procurar, visualizar, identificar e devidamente acondicionar vestígios, de modo a não provocar
uma inadvertida destruição, deterioração ou contaminação desses vestígios já visualizados, sinalizados e numerados.
Duas fases são atribuídas aos técnicos de criminalística no local do crime: a pesquisa
dos vestígios e a recolha, preservação e envio dos mesmos.
Na primeira fase, o técnico de criminalística, realiza os “croquis” de pormenor de toda
a cena de crime e fotografias gerais ao local; segue-se a localização dos vestígios,
para garantir a sua preservação, sinalização e numeração dos mesmos. Por fim, nesta
fase, a fotografia de pormenor dos vestígios, é uma forma de preservação através do
registo fotográfico.
A fase da recolha e preservação dos vestígios é muito importante para garantir a cadeia de custódia e evitar a sua contaminação; o acondicionamento e envio dos vestígios, em recipientes adequados à matéria biológica em causa, de modo a garantir a
sua preservação e a sua integridade durante todo o processo de acondicionamento e
(134)

Cfr., BONACCORSO, Norma, cit. 127, p. 55.
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envio para o laboratório, garantindo assim, a mesma cadeia de custódia com o registo
de todas as pessoas e entidades que custodiaram o envio.
Nos laboratórios, pode surgir contaminação, do material biológico, aquando do manuseamento das amostras; Fátima Pinheiro, refere três tipos de contaminação: contaminação provocada por microorganismos; contaminação por outro DNA humano e contaminação por outras amostras(135); a autora considera que, laboratorialmente, há formas de controlar a contaminação, como por exemplo, usar os controlos negativos na
extracção e amplificação, bem como, a divisão do espaço laboratorial em áreas separadas, destinadas, respectivamente, à descrição do material recebido, à extracção do
DNA, à amplificação do DNA e à sua tipagem.
Uma “amostra problema” encontrada no local de crime ou no corpo da vítima, não degradada ou contaminada – nas suas diversas fases –, em quantidade suficiente para
análise, mantida e preservada a cadeia de custódia; no laboratório, feita a extracção
do DNA, a sua amplificação e tipagem, tem como corolário um forte aliado na investigação criminal. Estas serão as condições ideais na utilização do material genético para análise de um perfil, o que nem sempre se verifica.

(135)

Cfr., PINHEIRO, Fátima, cit. 14, p.165.
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5. AS BASES DE DADOS GENÉTICOS NO PANORAMA EUROPEU E MUNDIAL.
Breve perspectiva.
O crime não conhece fronteiras, além disso, é grande a mobilidade de delinquentes,
facilitada pela abolição de fronteiras entre os vários países europeus, que aderiram
ao tratado de Schengen. É cada vez mais frequente que a mesma pessoa pratique
crimes e delitos em diferentes países.

(136)

5.1. A BASE DE DADOS NACIONAL
É com um breve excurso do então Director-Geral da Polícia Judiciária, proferido no
ano de 1995, que inicio o presente capítulo;
Desde o início dos anos 80 que o método DNA vem oferecendo novas e relevantes
perspectivas para a investigação criminal e para o fim último da realização da justiça
penal, mediante a comparação DNA do material celular recolhido na inspecção ao
local do crime ou no corpo da vítima, aquele que é contido no material celular recolhido no suspeito ou suspeitos.

(137)

Entendia contudo, na altura, Mário Mendes, que não se justificava a introdução no ordenamento jurídico, de medidas legislativas específicas para a utilização daquele meio
de prova em processo penal; com todo o respeito pela opinião então expressa, muito
humildemente, discordamos em absoluto. Bem sabemos que passaram dezassete
anos, muita tinta foi escrita, muitas mais opiniões – decerto tão úteis e díspares – foram acrescentadas ao tema, desde logo, alguns diplomas legais, que versam de alguma forma sobre o assunto, como por exemplo: a Lei de Protecção de Dados Pessoais – Lei n.º67/98, 26.10 –; o Regime Jurídico das Perícias Médico-Legais e Forenses
– Lei n.º45/2004, de 19.08 –; mesmo o Código da Estrada – D.L. n.º44/2005, de
23.02(138) –; e, como não podia deixar de ser, a Lei n.º5/2008, de 12.02(139); e ainda,
especificamente,

dois

Acórdãos

do

Tribunal

Constitucional,

n.º155/2007

e

n.º228/2007(140); que deitam por terra a posição do então Director-Geral da Polícia Ju(136)

Cfr., HENRIQUES, Fernanda e SEQUEIROS, Jorge, cit. 5, p.11.
Cfr., MENDES, Mário – Algumas reflexões sobre a utilização das análises DNA em processo penal.
Associação Profissional dos Quadros Superiores da Polícia Judiciária, Ano I, n.º1 – Bianual, (Jul./Dez.
1995), p. 41.
(138)
O Código da Estrada foi aprovado pelo D.L. n.º114/93, de 03.05.
(139)
Base de dados de perfis de DNA para fins de identificação civil e investigação criminal. D.R.,I.ª Série,
Nº30, de 12 de Fevereiro de 2008.
(140)
Que, em síntese, consideram que a submissão a testes de DNA – na fase de instrução – a arguidos,
tem que ser ordenada por juiz de instrução, não bastando a decisão e ordem efectuada por Magistrado do
Ministério Público.
(137)
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diciária, que apesar de tudo, certamente se ancorava na recente legislação comunitária adoptada, nomeadamente, a Recomendação do Conselho da Europa, adoptada
pelo Conselho de Ministros em 1992, sobre o uso de análises de DNA no âmbito do
sistema da justiça penal(141); nomeadamente, as regras relativas à colheita das amostras e à utilização de análises de DNA com finalidades de identificação(142) e as regras
de conservação. Esta recomendação, foi a base de partida, para uma grande parte
dos países europeus, regularem sobre a matéria.
Portugal, muito mais tarde – no dealbar do século XXI –, denotou a “preocupação” de
enveredar pelo caminho da biotecnologia(143), nomeadamente, para utilização na identificação forense – identificação civil e investigação criminal –, para tanto, o então Governo de Portugal(144), tinha como propósito inicial, criar uma base de perfis de DNA
para toda a população(145); à semelhança do que acontece com o bilhete de identidade(146) e assim, ir de encontro ao cumprimento do principio de igualdade.(147)
Os fins de identificação civil e investigação criminal, então propostos, com o “chavão”
– assertivo, diga-se! –: “A impressão digital genética é a impressão digital dos tempos
modernos”, que na identificação civil serviria para “identificar desaparecidos”; “identificar cadáveres”; e na investigação criminal, serviria para “identificação de delinquentes”; “exclusão de inocentes” e “prevenção da criminalidade”; os fins propostos – diria
– eram isso mesmo, propostas, intenções, visto que, com a aprovação da Lei

(141)

Recomendação N.ºR(92)1 do comité de ministros do conselho da europa, adoptada na reunião 470.ª,
em 10 de Fevereiro de 1992. Com interesse associado, ver também as recomendações do conselho da
União Europeia, de 9 de Junho de 1997 e de 25 de Junho de 2001, relativas ao intercâmbio de resultados
de análises de DNA.
(142)
De realçar que o memorando explicativo não limita a análise ao DNA não-codificante; deixando assim, a “porta aberta” aos países europeus, que nas suas legislações internas, permitem a identificação/individualização, através das características fenotípicas, contidas no DNA codificante.
(143)
Cfr., MARTÍN URANGA, A. – La protección de las innovaciones biotecnológicas. Especial consideración de su protección penal. Granada: Comares, 2003, p. 10, apud Bruno Job e Meira – Alguns reflexos
da biotecnologia no direito penal. Revista Portuguesa de Ciência Criminal, Ano 18, N.º1, (Jan./Mar. 2008),
p. 37, «A biotecnologia é um conjunto de técnicas que viabilizam a aplicação de características de organismos vivos para a alteração ou obtenção de um produto com o objectivo principal de atender às necessidades do ser humano. (...) a biotecnologia moderna, baseia-se, fundamentalmente, na utilização da engenharia genética como instrumento para o desenvolvimento de produtos de alto valor agregado».
(144)
XVII Governo Constitucional – 12 de Março de 2005 até 26 de Outubro de 2009 –.
(145)
Hipótese que acabou por não se verificar, por variadíssimas razões; custos elevadíssimos de implementação, pareceres negativos, e, acima de tudo, falta de cobertura positiva, evidenciada pelos meios de
comunicação social.
(146)
Agora Cartão de Cidadão, que veio englobar informação adicional em relação ao Bilhete de Identidade, como o número de Identificação Civil (NIF), número de Segurança Social e o número de Utente de
Saúde.
(147)
Artigo 13.º n.º1 da CRP; “Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a
lei.”
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n.º5/2008, de 12.02, art.º 6.º n.º1(148), acabamos por constatar, que o seu âmbito não é
universal.

5.2. ROTEIRO COMPARATIVO NA EUROPA E NOS EUA
O presente capítulo, colhe importantes referências, na obra ímpar de Benjamim Rodrigues, cit. 16, p. 614-687; e, como auxílio geral Vd. Anexo “A” « Bases de Dados de
Perfis de DNA no Direito Comparado».

5.2.1. REINO UNIDO “UK NDNAD”
O Reino Unido, foi na Europa, pioneiro na utilização de técnicas de DNA, com finalidades de identificação e investigação criminal – diga-se, ao arrepio da protecção da vida
privada “privacy” –, que não gozava de protecção judiciária efectiva, onde a intervenção da autoridade pública se baseava numa noção de “direito residual”, em termos
tais, que “tudo” era permitido se não se encontrava expressamente proibido por lei; as
polícias arvoravam-se de amplas prerrogativas na recolha e consideração de todos os
indícios ou provas pertinentes. Este estado de coisas começou a inverter-se quando
em 1984 foi aprovado o “Police and Criminal Evidence Act” (PACE)(149); revisto posteriormente pelo “Police and Criminal Evidence Act” (PCEA) de 1991 e pelo “Criminal
Justice and Public Order Act” (CJPOA ), de 1994.
Com a aprovação do PACE, veio a enquadrar-se, de forma mais clara, os poderes das
polícias em matéria de investigação, eliminando-se uma certa arbitrariedade, onde por
exemplo, o mandado de investigação apenas é concedido se já existirem dúvidas razoáveis “reasonnables grounds”, que permitam acreditar que uma infracção grave,
susceptível de prisão, “serious arrestable offense”, foi cometida, e a ter-se algum cuidado na valoração da prova por parte do tribunal.
O PACE veio distinguir os elementos corporais, consoante sejam “íntimos” ou “nãoíntimos”, ultrapassando a querela, que uma recolha de um vestígio – como um cabelo,
sémen, impressão digital, células sanguíneas, o hálito, etc. – contendia com o direito à
(148)

Dispõe o art.º 6.º n.º1; “A base de dados de perfis de DNA prevista no n.º1 do art.º 3.º é constituída,
de modo faseado e gradual, a partir da recolha de amostras em voluntários, para o que devem prestar o
seu consentimento livre, informado e escrito” (Sublinhado nosso).
(149)
No seguimento do PACE, surge o “Road Traffic Act” (RTA), o equivalente ao nosso Código da Estrada; que veio definir os poderes da polícia em matéria de recolha de elementos orgânicos, como elementos probatórios retirados do hálito, urina ou sangue. Com interesse para o tema Vd. Maria do Céu
Rueff – O segredo médico como garantia de não-discriminação. Estudo do caso: HIV/SIDA. Coimbra:
Coimbra Editora, 2009, p.344-345.
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não auto-incriminação. Esta distinção foi essencial e partiu para o grau de intrusão no
corpo, assim, uma “amostra íntima”, que abrange uma impressão dentária, uma amostra de sangue ou urina; uma “amostra não íntima”, que abrange a saliva.
Estas amostras podem ser recolhidas numa pessoa detida pela polícia, mas somente
recolhidas por um agente com a categoria mínima de “superintendent”; havendo motivos para crer que tais recolhas ou amostras possibilitarão a confirmação ou infirmação
da participação do suspeito em certa infracção, com o consentimento por escrito do
suspeito, no caso, apenas de “amostras íntimas” – as mais invasivas –.
Com a aprovação do “Criminal Evidence Act” de 1997, veio possibilitar-se o registo
das recolhas “não íntimas” – coercivamente colhidas –, vindo tal medida a incluir pessoas condenadas, mesmo que entretanto já tivessem sido libertadas – uma medida
retroactiva –, ou ainda pessoas colocadas em centros de detenção para jovens ou
hospitais psiquiátricos; mesmo as já julgados, que tenham acabado por ser declarados
inimputáveis.
Com estas disposições legislativas, em matéria de investigação criminal, começou a
adoptar-se e a aperfeiçoar-se, sucessivamente, “Codes of Practice”. Com a adopção
de recomendações europeias(150) – de alguma pressão, na salvaguarda de direitos
fundamentais –, o Reino Unido aprovou em 1998, o “Human Rights Act”.
A recolha de material biológico humano, com vista à realização de perícias genéticas,
continua na dependência da polícia. Não sendo necessário qualquer mandado “warrant” ou autorização judicial, fundando-se apenas em “motivos razoáveis” ou de um
simples “suspeitar” ou “acreditar”, que as análises “tenderão” a convencer ou a desculpar o suspeito, ou qualquer pessoa considerada culpada de uma qualquer infracção
susceptível de prisão.
Em Novembro de 2003, o “Criminal Justice Act”, quiçá numa perspectiva de “cruzada
mundial” contra o terrorismo – pelos, então, recentes atentados em Nova Iorque, Setembro de 2001 –, adoptou(151) uma posição, no sentido da recolha e registo de dados
genéticos de meros suspeitos, na sua primeira fase – estádio – de interpelação, com
objectivos de secularização, de detecção de crimes já cometidos e potenciais, a come(150)

Ver supra, Subcapítulo 5.1., p. 65.
Numa nítida e célebre postura ao jeito de Günter Jackobs, e o seu polémico “Direito Penal do Inimigo”. Cfr., JACKOBS, Günter e CANCIO MELIÁ, Manuel - Derecho penal del enemigo, Madrid: Cuadernos
Civitas, 2003, p.1-102.
(151)
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ter no futuro, com tendência para estender os poderes das polícias e restringir o carácter discricionário das decisões judiciárias.
O CJPOA de 2001, veio permitir a conservação das impressões e das amostras de
DNA, independentemente da declaração de inocência, com vista a análises judiciárias
ou de polícia científica, levadas a cabo pelo “Forensic Science Service”(FSS).(152)
Para concluir, dizer que a incongruência e liberdade da lei interna, levou à constituição
de um ficheiro bastante considerável, sem paralelo na Europa, ao ponto de, em Julho
de 2003, conter cerca de 2 milhões de impressões e vestígios.(153)

5.2.2. ALEMANHA “DNA – IDENTITÄTSFESTELLUNGS GESETZ”
O uso judiciário das impressões genéticas, na Alemanha, percorreu um longo caminho, contudo, só passou a admitir este tipo de prova, por decisão de 21 de Agosto de
1990 do tribunal federal alemão “Bundesgerichtshof” (BGH), ao vir impor a perícia genética sobre sectores não codificados do genoma; sendo reconduzíveis ao §81a da
StPO (o equivalente ao nosso CPP).
Em Fevereiro de 1996, a comissão das leis “rechtsausschuss”, apoia a proposta governamental de legislar sobre a previsão legal da admissão de investigação sobre dados genéticos.
Em Março de 1997, surge a lei sobre as análises de DNA “DNA-Analysegesetz”, que
fixa as perícias genéticas ao DNA não codificante, por esta via, ao StPO são acrescentados os § 81e) e § 81f), que vinham exigir prévia autorização por parte de um juiz de
instrução. Um ano depois – Setembro de 1998 –, surge a lei sobre a identificação por
DNA “DNA-Identitätsfestellungs gesetzes”. Hoje, a matéria das perícias encontra-se
regulada nos § 81a) a § 81h) da StPO, onde se prevê de forma expressa que a recolha de amostras biológicas seja feita contra a vontade do suspeito, tendo este que “tolerar passivamente” a recolha, dispensando uma conduta activa de cooperação. O direito penal alemão –no que à protecção da integridade física diz respeito–, optou pela
“teoria das esferas”; “esfera íntima”, onde não é admissível a coercibilidade e uma “esfera privada”, onde esta coercibilidade é admitida mas respeitando o princípio da pro(152)

Agência independente, criada por recomendação da Royal Comission on Criminal Justice (RCCJ).
Com site oficial na URL: <http://www.forensic. goc.uk/>.
(153)
st
Home Office, DNA, 21 Century crime figthing tool, Londres, Ho-Communication Directorate, 15 de
Julho de 2003.

Paulo Filipe Horta Peres

69

Recolha compulsiva de material biológico para análise de perfis de DNA em investigação criminal

porcionalidade. O Tribunal Constitucional da Alemanha, tomou posição nesta matéria,
considerando que os elementos não codificantes da matéria biológica contendem com
a esfera privada, contrariamente, os elementos codificantes – que permitem a análise
das características fenotípicas – relevam na esfera íntima.
Daqui se conclui, que o direito alemão dá primazia à recolha de células corporais por
via bucal – zaragatoa bucal –, permitindo assim o uso da força física pelas autoridades
estatais – coercibilidade –, não só em condenados, como em arguidos, pessoas que
venham a ser exoneradas de responsabilidade penal e também suspeitos. A lei alemã,
no que diz respeito à matéria por nós abordada, incide sobre a média e alta criminalidade e desde Dezembro de 2003, vem recair sobre a reforma do direito penal em matéria de repressão das agressões sexuais “sexualstrafrecht”, passou a admitir-se a recolha das impressões genéticas em toda a criminalidade sexual.

5.2.3. FRANÇA “FICHIER NACIONAL
QUES”

AUTOMATISÉ DES EMPREINTES GÉNETI-

A França, em meados da década de 90 do século XX, também sentiu a necessidade
de constituir toda a espécie de ficheiros com vista ao esclarecimento de casos penais
– e não só –, e devido a um multiculturismo das suas “gentes”.
As primeiras leis para esses fins foram as chamadas “leis bioéticas”(154) em 1994; até
esse momento o que legitimava o recurso ao DNA, encontrava-se no “Code Civil”.(155)
Posteriormente surge a Loi Guigou – Lei n.º 98-468, de 17.06 –, relativa à prevenção e
repressão das infracções sexuais e protecção de menores; vindo permitir a criação do
artigo 706-54c do Code de Procedure Penal (CPPF), que introduziu o ficheiro nacional
automatizado de impressões genéticas (FNAEG ).
Em Novembro de 2001, surge a Loi Vaillant – Loi de securité quotidienne (LSO)(156) –
que procedeu ao alargamento da base de dados genéticos para outro tipo de criminalidade – artigos 706-54 a 706-56 do FNAEG, em crimes contra a vida, actos terroristas
e os atentados violentos contra bens privados e públicos –.
Em Março de 2003, surge a Loi Sarkozy – Loi pour la sécurité intérieure (LSI) –, que
(154)

Lois bioéthiques de 29 de Julho de 1994, completadas pelo Décret 97-109 de 6 février 1997.
Artigo 16-11.
(156)
Lei n.º2001-1062 de 15 de Novembro de 2001. Disponível na URL: <http://www.legifrance.gouv.fr/
affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000222052>.
(155)
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vai alargar – e muito!(157) – o catálogo de crimes aos quais a base de dados genéticos
se viria a aplicar, bastando existir “fundadas suspeitas de terem cometido um crime”,
tendo-se igualmente incrementado a pena pela recusa da cedência da amostra de
DNA. Mais tarde, a mesma lei veio autorizar a recolha, para análise, de pessoas meramente suspeitas.
Em França, a recolha de material biológico para análise de DNA pode ser ordenada(158), oficiosamente por agente da polícia judiciária – na fase de inquérito –, ou a pedido do Procurador da República ou do juiz de instrução – na fase de instrução –.
O material biológico a analisar situa-se na parte do genoma não codificante, mas permite a utilização de um marcador da identificação do sexo “amelogenina” – DNA codificante – e por um método não invasivo – externo –, como a recolha de saliva ou objectos exteriores à pessoa, como uma beata de um cigarro.
A recolha de amostras para análise de vestígios de DNA em condenados, por crimes
ou delitos com pena de prisão de dez anos ou mais, pode ser efectuada sem o consentimento dos visados, em não condenados – arguidos e suspeitos –, a lei prevê(159)
a recusa, mas pune-a com um ano de prisão e €15.000,00 (Quinze mil euros) de multa, aumentando para dois anos de prisão e uma quantia de €30.000,00 (Trinta mil euros) quando a pessoa, que se recusa submeter à análise, tenha já sido, em tempos,
condenada por crime; prevendo a lei um agravamento para três anos de prisão e uma
multa de €45.000,00 (Quarenta e cinco mil euros) para aqueles que tentem cometer
manobras destinadas a substituir o seu próprio material biológico pelo de uma terceira
pessoa, com o objectivo de se auto-ilibarem.
Em Março de 2004, surgiu a Loi Perben II – artigo 48.º, loi 09.Mars.2004, transformado
em artigo 706-53-1 CPPF. – que instaurou um ficheiro nacional automatizado dos autores de infracções sexuais sob controlo de um magistrado, reagrupando as pessoas
condenadas por um crime sexual e permitindo a sua localização imediata ou a consulta pelas autoridades locais para o exame dos pedidos de certificado para as profissões
que implicam um contacto com menores – escolas, infantários, etc. –.

( 157 )

Lei n.º2003-239 de 18.03.2003. Disponível na URL: <http://admi.net/jo/20030319/INTX0200145L.
html> e a versão consolidada e cuja entrada em vigor ocorreu em 28 de Agosto de 2008, pode ser consultada na URL: <http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AE5636E317E8E4A47B93C1AADF
1B2D71.tpdjoo1v_2?cidText=JORTEXT000000412199&dateTexte=20120127>.
(158)
Com a aprovação da Lei n.º2007-297, de 05.03 de 2007.
(159)
Artigo 706-56 do CPPF.
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5.2.4. ESPANHA “LEY ORGÁNICA 10/2007, DE 8 DE OCTUBRE”
A Espanha, tal como a maioria dos países da União europeia, não foi insensível ao
desenvolvimento da ciência genética, nomeadamente à identificação e investigação
através de perfis de DNA “Huella Genética”. De certa forma, o percurso da legislação
portuguesa acaba por ser similar à dos nossos “vizinhos” geográficos.
Até surgir a Ley Ordinária 10/2007, de 08 de Octubre(160)(161), também a Espanha se
viu confrontada com querelas jurisprudenciais e doutrinais, ao nível da prova com recurso ao DNA; pois até surgir a Ley Orgánica 15/2003, de 25 de Noviembre – que veio
alterar o Código Penal e o Código de Processo Penal – nem sequer existiam normas
possibilitadoras de tal investigação criminal(162), ao ponto que uma sentença do Tribunal Constitucional espanhol – sentença n.º207/96 – veio traduzir-se numa viragem no
panorama legal de intervenção no corpo para efeitos probatórios, pois veio entender,
no caso, “o corte de cabelos da axila de um arguido para analisar se ele é consumidor
de drogas” não tinha cobertura legal, e que os – então – artigos 334.º n.º1 e 339.º da
Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM)(163), que permitiam ao juiz de instrução ordenar análises sobre todo o tipo de amostras, inclusive biológicas, que se tenham apreendido em algum lugar, mas não permite a extracção dessas amostras directamente
do corpo de uma pessoa.
A reforma de 2003, veio permitir a recolha de impressões ou vestígios de delitos em
vários lugares e os vestígios ou impressões que o crime deixou para trás, por alteração do terceiro parágrafo do artigo 326.º da LECRIM, que remeteu para o artigo 282.º,
veio distinguir o regime:
- havendo perigo de desaparecimento – subentenda-se, dos vestígios –, a polícia
judiciária poderá directamente recolher todos os instrumentos ou provas do delito e colocá-las posteriormente à disposição do juiz – a intervenção do juiz ocorre

(160)

Lei reguladora da base de dados genéticos em Espanha. Boletim oficial español, número 242, de 9
Octubre 2007, p.40969-40972.
( 161 )
Recorde-se, a legislação espanhola nesta matéria, surgiu poucos meses antes da nossa Lei
n.º5/2008, de 12.02, que regula a base de dados genéticos portuguesa.
(162)
De notar, em Portugal, até à revisão do Código de Processo Penal de 2007 «Lei n.º48/2007, de 29 de
Agosto», tal também não acontecia; ou melhor, existia o artigo 172.º do CPP (que trata dos exames), que
não remetia para os «meios de prova», nomeadamente o artigo 154.º. Existia contudo a Lei n.º45/2004,
de 19 de Agosto, que regulava as perícias médico-legais. Exemplo disso foram os Acórdãos oriundos do
Tribunal Constitucional «n.ºs155/2007 e 228/2007», que se debruçaram sobre a constitucionalidade –
entre outros –, da legitimidade do Ministério Público ordenar a recolha de material biológico a arguido,
contra a vontade deste.
(163)
O equivalente ao nosso Código de Processo Penal.
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à posteriori –;
- não havendo risco de desaparecimento, a competência para a sua recolha cabe
exclusivamente ao juiz, que poderá – no que à execução diz respeito – levá-la a
cabo por si ou disso incumbir a polícia judiciária ou médico forense.
Conclui-se dizendo que a Ley Orgánica 10/2007, de 08 de Octubre, incorpora uma importante novidade, pois possibilita, para determinados crimes de especial gravidade e
alarme social, os resultados obtidos a partir de amostras biológicas de suspeitos, detidos ou arguidos, sejam inscritas e conservadas na base de dados policial, podendo
ser utilizados nessa concreta investigação ou noutras, com recurso ao DNA nãocodificante, utilizando também um marcador de identificação do sexo “amelogenina”.
Esta lei veio ainda permitir o “aproveitamento” dos diferentes ficheiros de dados e vestígios anteriormente recolhidos e processados pela polícia – Guardia Civil – e outros
corpos de segurança do Estado, passando a integrarem-se na presente base de dados criada pela Ley 10/2007; em suma, a base de dados genéticos espanhola, em Outubro de 2007, não se iniciou do “zero”, incorporou perfis colhidos de forma ilegal.

5.2.5. ÁUSTRIA “GENETCHNOLOGY ACT”
A Áustria, foi dos primeiros países da UE a adoptar legislação específica sobre o tratamento de dados genéticos.
O projecto austríaco da base de dados de DNA, arrancou em 1994(164) – Genetchnology Act –, tendo contudo ficado concluído cinco anos depois, em 1999; envolvendo
uma entidade executiva, o Ministério do Interior, e uma unidade laboratorial, o Instituto
de Medicina Legal, situado na Universidade de Innsbruck.
Com finalidades forenses, investigação criminal e segurança pública, surge em 2004 o
Sicherheitspolizeigesetz(165).
A base de dados genéticos austríaca é uma das mais restritivas, fazendo dela parte
suspeitos – sem o estatuto de arguidos, portanto –, condenados e perfis de amostras
anónimas – amostras problema – colhidas em local de crime.

(164)

O Genetchnology act «BGBI nr.510/1994», era inicialmente uma base de dados genéticos para investigação e cuidados médicos.
(165)
O Sicherheitspolizeigesetz; BGBI nr.151/2004; veio em 2004 alargar as competências das polícias
para a recolha de material genético e inserção na base de dados.
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O tempo de permanência é outro aspecto semelhante à base de dados do Reino Unido; apenas são removidos os perfis de arguidos absolvidos e mediante requerimento a
solicitar a destruição das amostras.
Os perfis de suspeitos e condenados são mantidos na base de forma permanente.

5.2.6. EUA “CODIS”
A base de dados genéticos dos EUA, foi lançada – oficialmente – em 1998 e cobre
todos os 50 Estados norte americanos. Diga-se que, apesar da primeira base de dados genéticos ser oriunda da Grã-Bretanha; os Estados Unidos foram pioneiros na exploração desta tecnologia, com um projecto-piloto iniciado em 1990(166) e que ganhou
impulso com o “DNA Identification Act” de 1994.
A base de dados genéticos do EUA, que originalmente foi destinada a incluir todos os
condenados por crimes sexuais, com base nas elevadas taxas de reincidência, foi
paulatinamente alargada, passando a abranger a maioria das infracções penais.
Paradigmático foi, em 2003 por proposta do então Presidente George Bush – filho –,
alargar-se a inclusão de dados de perfis de DNA de jovens e adultos acusados, mas
não condenados. Bizarro foi, em 2008, o Presidente assina uma Lei Federal que cria a
“National Contingency Plan”, com o objectivo de colher e armazenar informação genética de todos os recém nascidos – dos 50 Estados americanos –, sem o consentimento dos pais, no sentido de serem estudadas as relações entre genética e problemas
comportamentais – Hitler, em 1939, deu-lhe outro nome! –.
O “Justice For All Act” de 2004, abriu a porta para uma maior expansão da base de
perfis de DNA, com a inclusão de perfis de DNA recolhidas por qualquer Estado, sobre
qualquer pessoa, pelo simples facto de serem, por uma razão ou outra, detidas pela
polícia, o que, por outro lado, demonstra que países com legislação mais avançada –
menos restritiva –, aumentam consideravelmente a dimensão proporcional das bases
de DNA, aumentando a taxa de elucidação de crimes, que nos EUA se situa nos 65%
- no Reino Unido está perto dos 90% –; com nítida violação dos mais elementares direitos fundamentais dos cidadãos, que, muitas vezes, estão no local errado à hora er(166)

O Estado da Virgínia foi, em 1990, o primeiro a realizar o registo e comparação de perfis de DNA;
logo, um ano depois, outros 13 Estados aprovaram legislação relativa ao armazenamento de dados genéticos de condenados por crimes de violação, sendo sucessivamente alargado a outros crimes; presentemente abrange todos os delitos criminais.
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rada.
O “Combined DNA Index System” (CODIS)(167), resultou do Scientific Working Group
on DNA Analysis Methods (SWGDAM), anteriormente designado por Technical Working Group on DNA Analysis Methods (TWGDAM), que desenvolveu directrizes para
os padrões de prática laboratorial nos EUA e no Canadá, aquando do início dos testes
de DNA, no fim da década de 80 do século XX.
O “CODIS” possui um algoritmo de correspondência que pesquisa e compara os vários índices, produzindo uma lista de candidatos a correspondências; por exemplo, em
casos de homicídio e violação, pesquisa o “Forensic Index” em comparação com o
próprio “CODIS” e com o “Offender Index”. Uma correspondência de informação na
comparação entre um e outro, fornece um suspeito para um caso que de outra forma
não seria resolvido.
A partir de Outubro de 2007, o “CODIS” contava com 194.785 perfis forenses e
5.070.473 perfis de criminosos, ultrapassando o “NDNAD” do Reino Unido, que na altura contava com 3.976.090 perfis. O “CODIS” desde essa data produziu mais de
49.400 correspondências (matches), assistindo mais de 50.343 investigações.
Em Outubro de 2008, atingira o número de 241.655 perfis forenses e 6.384.379 perfis
criminosos. Em Julho de 2009, já tinha produzido mais de 94.000 “matches”, ajudando
em mais de 93.000 investigações. Em final de 2010, os EUA possuíam um banco de
dados de perfis de DNA com 6,7 milhões de perfis genéticos, processando 90 mil
amostras mensais; e cresce a uma velocidade assustadora, prevendo-se no final de
2012 que atinja os 8 milhões de perfis.
Na tipagem dos perfis genéticos, o sistema requer mais de 4 RFLPs além de 13 STRs,
loci de microsatélites.

(167)

O “CODIS” é operado pelo Federal Bureau of Investigation (FBI), que através da coordenação central,
opera todos os laboratórios forenses nos 50 Estados; existindo dois arquivos diferentes de perfis genéticos com objectivos complementares: o index forense – Forensic Index –, que contém perfis genéticos
obtidos apartir de cenas de crimes, e o índice de criminosos – Offender Index –, o qual contém perfis genéticos de criminosos condenados por crimes sexuais e outros crimes violentos. [Consult. 19 Dez. 2011].
Disponível na www: <URL:http://www.fbi.gov/hq/lab/codis/aidedmap.htm>.
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5.3. INTERCÂMBIO DE DADOS E COOPERAÇÃO ENTRE AS DIVERSAS BASES
DE DADOS

Na abordagem do presente capítulo, visualizámos como que uma “pescadinha de rabo
na boca”, visto que teremos que efectuar uma retrospectiva, com base na mais recente decisão do Conselho da UE de 19 de Julho de 2011 – Decisão 2011/472/UE(168) –,
que mais não é do que os efeitos práticos da ratificação, por parte de Portugal do Tratado de Prüm, adoptado em 27 de Maio de 2005(169); que embora não sendo um tratado comunitário, acabou por se aplicar como tal, com “vestes” de “Schengen III”(170); recuando en passant ao Tratado de Nice e Tratado de Amesterdão; acabando por nos
fixarmos no Tratado da União Europeia – Tratado de Maastricht(171) –, no seu Título VI,
“disposições relativas à cooperação policial e judiciária em matéria penal”; com a sua
declaração de intenções no artigo 29.º(172); artigo 30.º(173) – no âmbito da cooperação
judiciária –.
A década de noventa do século XX, como é sabido, abriu caminho à União Económica
e Monetária(174) e ao Euro; numa fase onde o esqueleto de integração europeia se
considerava concluído com o esgotamento do objecto do acto único europeu.(175) O
Tratado da União Europeia ou Tratado de Maastricht, levou a cabo a mais profunda e

(168)

Decisão relativa ao lançamento do intercâmbio automatizado de dados de DNA em Portugal – aplicação, por ratificação por parte de Portugal do Tratado de Prüm –; que remete para outra decisão; DecisãoQuadro 2008/977/JAI, do Conselho de 27 de Novembro de 2008; relativa à protecção de dados pessoais
tratados no âmbito da cooperação policial e judiciária em matéria penal; que por sua vez remete para a
Decisão-Quadro 2008/616/JAI e 2008/615/JAI.
(169)
Adoptado na cidade alemã de Prüm, por sete estados da União Europeia – Alemanha, França, Espanha, Bélgica, Luxemburgo, Holanda e Áustria –, mas a título extra comunitário, como tratado multilateral.
(170)
De recordar que, o acordo assinado em Schengen em 14 de Junho de 1985, relativo à supressão
gradual dos controlos nas fronteiras comuns – Schengen I –; a Convenção assinada em Schengen em 19
de Junho de 1990, respeitante à aplicação do acordo relativo à supressão gradual dos controlos nas fronteiras comuns e a respectiva acta final e declarações comuns – Schengen II –.
(171)
Feito em Maastricht em 07 de Fevereiro de 1992, entrou em vigor em Novembro de 1993.
(172)
Cfr., Artigo 29.º TUE; “(...) será objectivo da União facultar aos cidadãos um elevado nível de protecção (...).”
(173)
Cfr., Artigo 30.º, n.º1, alínea b); “A recolha, armazenamento, tratamento, análise e intercâmbio de
informações pertinentes, incluindo informações em poder de serviços responsáveis pela aplicação da lei
respeitante a transacções financeiras suspeitas, em especial através da EUROPOL sob reserva das disposições adequadas relativas à protecção dos dados de carácter pessoal”; e alínea c); “A cooperação e
as iniciativas conjuntas em matéria de formação, intercâmbio de agentes de ligação, destacamentos, utilização de equipamento e investigação forense.”
(174)
Actualmente considerada por muitos – outrora apelidados de “Eurocépticos” – como o princípio do fim
da “federação europeia”, ao constatarmos que a crise económica europeia se transformou em mundial –
ou vice-versa –, e que grandes economias europeias – inclusive as maiores, como a Itália, terceira maior,
ou a Espanha, quarta maior – caiem como “tordos” à sua passagem.
(175)
Foi aprovado em Dezembro de 1985, entrando em vigor em Julho de 1987.
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ampla revisão dos tratados comunitários até então, desde os Tratados de Paris(176) e
de Roma.(177)
As grandes novidades foram a conclusão da união económica e monetária para o período 1999-2002; as atribuições de integração deixaram de ser essencialmente económicas para se estenderem aos domínios social e cultural; criava-se a cidadania da
união e criou-se uma estrutura em três pilares, onde se previu um mecanismo de
“passerelle”, ou seja, pequenos passos de reconhecimento para se passar de uma fase para outra, isto é, passar de uma “intergovernamentalidade” para uma comunitarização pura – supraestadual –.
O TUE não transformou as comunidades em união; a união e as comunidades coexistem, fundindo-se a união nas comunidades, completadas pelas políticas e formas de
cooperação. O TUE acaba por englobar os tratados institutivos das comunidades, criando de facto uma estrutura em três pilares; o primeiro pilar comunitário, que é o seu
pilar central e mais importante e que em 1992 era composto pelas três comunidades(178); o segundo pilar ocupa-se da política externa e de segurança comum (PESC),
é o único intergovernamental; o terceiro pilar regula a cooperação policial e judiciária
em matéria penal (CPJMP)(179). A União Europeia concilia assim, o método funcional,
presente no pilar comunitário – primeiro pilar – e no pilar de cooperação policial e judiciária – terceiro pilar –, de pura integração com o método de mera cooperação intergovernamental presente no pilar da política externa e de segurança comum – segundo
(176)

O tratado de Paris surge na sequência do pós II Guerra Mundial, com aprovação do Plano Marshall,
americano, em 1947, para recuperação da Europa; de seguida, em 1950, Robert Schuman – ministro dos
negócios estrangeiros francês – faz aprovar o Plano Schuman que visava colocar o conjunto da produção
franco-alemã do carvão e do aço, sob uma alta autoridade comum, para regular, sanear e repartir a produção carbonífera – a ideia era então fazer uma união política, um projecto de carácter aberto, encabeçado pela França e Alemanha Federal –; o Plano Schuman, propunha o método funcional ou de integração gradual e evolutiva, uma solidariedade de facto. Surge nesta sequência, em Abril de 1951, pelo Tratado de Paris, a criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA). De grande interesse para
a abordagem das questões comunitárias foi a consulta imprescindível de QUADROS, Fausto – Direito da
União Europeia. Direito Constitucional e Administrativo da União Europeia, Coimbra: Almedina, 2008, p.
34-49; CAMPOS, Mota – Direito Comunitário. I Vol., O Direito institucional. Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian, 1989, p. 40-141 e 401-449 e VILAÇA, J. da Cruz e GORJÃO-HENRIQUES, Miguel – Tratado
de Nice. Coimbra: Almedina, 4ª Ed., 2008, p. 51-157.
(177)
Em Março de 1957, são assinados, na cidade de Roma, dois tratados que instituíram respectivamente, a Comunidade Económica Europeia (CEE) e se fundou a Comunidade Europeia de Energia Atómica (CEEA ou EURATOM); tendo aderido seis Estados; a França, a República Federal da Alemanha, a
Itália e os países do Benelux – Bélgica, Holanda e Luxemburgo –.
(178)
A CECA; a CEE e a CEEA, este 1.º pilar é depois integrado na União Europeia, onde em 2002, e pela
extinção da CECA por ter atingido os cinquenta anos de vigência inicialmente previstos, passando o 1.º
pilar a englobar a CEE e a CEEA.
(179)
Pilar este que tem interesse para o nosso estudo e para o presente capítulo; foi instituído pelo TUE
como consequência da criação da liberdade de circulação e da eliminação de fronteiras internas dentro da
União; prevendo o tal mecanismo de “passerelle”, um mecanismo de transferência progressiva, na linha
de cooperação entre os Estados.
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pilar –.
O Tratado de Amesterdão(180), ao contrário do que se vinculava, não veio absorver os
“restos” de Maastricht, foi mais longe, nomeadamente, veio criar um estado de liberdade, segurança e justiça. Logo em 1992, com o TUE, ficou presente, que um efeito
útil de uma cooperação interestadual de raiz, só seria possível sob um “chapéu” comunitário; assim, houve que encontrar no terceiro pilar um ponto de equilíbrio entre
uma ortodoxia defensora da separação rígida do que deveria considerar-se competência comunitária e do que persistiria na área intergovernamental e, ainda, por outro lado, um certo vanguardismo subjacente a uma comunitarização imediata; ela viria a
ocorrer, mas não imediatamente.
Este terceiro pilar, ao permitir o reforço da liberdade de circulação no espaço comunitário e a segurança do território da união, exige a assunção de compromissos vitais
quanto a objectivos, meios de acção e cooperação efectiva entre as administrações
dos Estados-Membros. Trata-se de uma área de actuação, especialmente próxima do
quotidiano dos cidadãos europeus, em que a eficácia da acção da União é mais profundamente avaliada pelas opiniões públicas europeias, ávidas de mais segurança
dentro da União e confrontadas com fenómenos como a grande criminalidade internacional e o terrorismo, e, presentemente, com a globalização da criminalidade organizada e o carácter transfronteiriço das suas manifestações.
A abolição de fronteiras no seio do mercado interno, tinha de ser acompanhada de
poderosos meios de combate, de dimensão e envergadura, consequentes e consentâneos com a natureza transnacional das manifestações daquele tipo de criminalidade;
por outro lado, os problemas decorrentes das crescentes pressões migratórias, os fluxos migratórios e políticos, envolvem um problema que não pode deixar de ser combatido senão por via de acções desenvolvidas à escala e com dimensão europeia como
a criação de “quotas” para o livre fluir dessas correntes.
Assim, o Tratado de Amesterdão, criou uma situação totalmente nova e mesmo sui
generis em que a Comissão Europeia teria de partilhar a iniciativa legislativa com os
Estados-Membros, abrindo uma sintomática excepção ao nível do seu direito exclusivo
nesta matéria; abriu-se caminho à harmonização legislativa quanto aos crimes de terrorismo, tráfico de seres humanos, exploração sexual de mulheres e crianças, tráfico

(180)

Entrou em vigor em 1 de Maio de 1999.
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de droga e de armas, criminalidade informática e organizada, corrupção, branqueamento de capitais, etc.
Quanto ao Tratado de Nice(181), mal tinha entrado em vigor o Tratado de Amesterdão,
já se pensava na sua revisão. O Tratado de Nice pouco trouxe de novo – no que ao
tema do nosso trabalho diz respeito –, a destacar “apenas” a carta dos direitos fundamentais, que é considerada o texto jurídico sobre os direitos do Homem, mais ambicioso e abrangente até à data, porque é o primeiro texto que compila, simultaneamente:
direitos civis, políticos, sociais, culturais e económicos, resultando não apenas a vantagem da amplitude dos direitos reconhecidos, mas sobretudo a sua incidibilidade. A
carta representa o somatório da Declaração Universal dos Direitos do Homem
(DUDH)(182) e dos Pactos das Nações Unidas(183), mas com actualização da sua formulação, conteúdo e alcance, pois os direitos fundamentais são apresentados como
emanação de “valores chave” – da dignidade, das liberdades, da igualdade, da solidariedade, da cidadania e da justiça –; e o seu senão – em relação à sua integração no
Tratado de Nice –, após conclusão dos trabalhos preparatórios, foi não haver o acordo
na convenção para que fosse dado carácter obrigatório, ou seja, um efeito vinculativo
para os seus destinatários; podendo ser integrada no Tratado de Nice ou proclamada;
poder vinculativo ou a atribuição de carácter meramente declaratório; acabou por assumir a forma de proclamação solene, com natureza de acordo internacional; só com o
Tratado de Lisboa(184) é que foi inserida – juntamente com o preâmbulo – na Parte II. A
carta não reconhece direitos apenas aos nacionais dos Estados-Membros, mas sim a
todas as pessoas sujeitas à sua jurisdição; é um texto moderno, elaborado para o século XXI.
O Tratado de Prüm – como referido supra – foi assinado em 27 de Maio de 2005, é um
acordo internacional de tipo clássico, que visa aprofundar(185) a cooperação policial

(181)

Assinado em 26 de Fevereiro de 2001, entrando em vigor em 01 de Fevereiro de 2003.
Adoptada e proclamada pela Assembleia-geral, na sua Resolução 217A(III) de 10 de Dezembro de
1948.
(183)
Nomeadamente, o Pacto Internacional de Direitos Civis Políticos (PIDCP), adoptado e aberto à assinatura, ratificação e adesão, pela Assembleia Geral das Nações Unidas, pela Resolução n.º2200-A(XXI),
de 16 de Dezembro de 1966, entrando em vigor a 23 de Março de 1976, e pelo Pacto Internacional do
Direitos Económicos, Sociais e Culturais (PIDESC); adoptado e aberto à assinatura, ratificação e adesão
pela Assembleia Geral das Nações Unidas na sua Resolução n.º2200-A(XXI), de 16 de Dezembro de
1966, entrando em vigor a 3 de Janeiro de 1976.
(184)
Entrou em vigor a 01 de Dezembro de 2009. Publicado no JO C 290/ 3, de 30.11.2009; versão ratificada.
(185)
Melhor dizendo; intensificar e acelerar o intercâmbio de informações entre as autoridades que têm a
seu cargo a aplicação da lei, mediante a possibilidade de comparar um perfil de DNA individual com perfis
existentes em bases de dados informatizadas nos Estados-Membros.
(182)
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transfronteiras, nomeadamente nos domínios da luta contra o terrorismo, a criminalidade organizada e a imigração ilegal, e lançou as bases para uma cooperação avançada entre os Estados-Membros da União Europeia.
Nos termos do acordo de Prüm, o intercâmbio de informações abrange, para efeitos
de prevenção e investigação de infracções penais e manutenção da ordem e segurança públicas, as matérias relativas, nomeadamente, aos perfis de DNA, aos dados dactiloscópicos e dados pessoais com eles relacionados e aos dados relativos aos registos de matricula de veículos; o acordo contempla ainda normas relativas à protecção
de dados, com o objectivo de regular a sua protecção, a finalidade da sua utilização,
conservação e transmissão.
O quadro jurídico criado por este acordo de Prüm, articula-se com o acordo e a convenção de Schengen, de 1985 e 1990, respectivamente; não fazendo contudo, parte
do acervo de Schengen e com o princípio da “disponibilidade”, incluído no programa
da Haia.(186)
O tratado internacional de Prüm, previa a sua incorporação na ordem jurídica comunitária, três anos após a data da entrada em vigor.(187)
A primeira decisão-quadro do Conselho, 2006/960/JAI(188), relativa à simplificação do
intercâmbio de dados e informações entre as autoridades de aplicação da lei dos Estados-Membros da União Europeia, na sequência do Tratado de Prüm. Seguindo-se a
decisão 2008/615/JAI(189), de 23.06, com o objectivo de incorporar o conteúdo das disposições do Tratado de Prüm no quadro jurídico da União Europeia, de acordo com o
princípio da disponibilidade, da subsidiariedade e proporcionalidade e a inclusão de
princípios relativos à protecção de dados, que se revelavam necessários por não existir no terceiro pilar uma decisão-quadro relativa a tal protecção. Entre outros se proclama no Capítulo II art.º 2.º, n.º2 a referência à obtenção de perfis de DNA obtidos a
partir da parte não codificante; e no art.º 25.º, n.º2 o efeito de incorporação.(190)

(186)

Bruxelas, 28.06.2006, Comissão das Comunidades Europeias (Com.2006) 331; final que concretiza o
Programa da Haia: “reforçar a liberdade, a segurança e a justiça na União Europeia”, tendo sido adoptado
pelo Conselho Europeu em Novembro de 2004.
( 187 )
Cfr., art.º 1.º, n.º4, Conselho da União Europeia, Convenção de Prüm, Bruxelas, 07.07.2005.
10900/05.
(188)
JO L 386 de 29.12. 2006, p. 89; Rectificação, JO L 75 de 15.3.2007, p.26.
(189)
JO UE, L 210/1, 6.8.2008, p.1-11.
(190)
Cfr., art.º 25, n.º2, “A transmissão de dados pessoais (...) só pode ser efectuada quando as disposições do presente capítulo tenham sido incorporadas na legislação nacional ...”.
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A decisão 2008/616/JAI do Conselho, de 23.06(191), surgiu – art.º 1.º –, com “o objectivo de estabelecer as disposições administrativas e técnicas à execução da decisão
2008/615/JAI.
A decisão-quadro 2008/977/JAI do Conselho, de 27.11(192) surgiu com o objectivo de
definir regras comuns para a protecção dos dados pessoais tratados no quadro da cooperação policial e judiciária em matéria penal.
E, mais recentemente, a decisão do Conselho, 2011/472/UE, de 19.07, relativa ao lançamento do intercâmbio automatizado de dados de DNA em Portugal, onde se comprova que Portugal adoptou medidas concretas para concretização do intercâmbio automatizado, nomeadamente, o questionário sobre a protecção de dados, o ensaiopiloto com a Alemanha, tendo sido elaborado e apresentado relatório ao conselho de
avaliação global, tendo nessa base surgido a referida decisão no seu art.º 1.º(193), que
passou a produzir efeitos na data da decisão, ou seja, 19 de Julho de 2011, mas carece ainda de transposição para a lei interna, o que, até à presente data não aconteceu.

5.4. SÍNTESE CONCLUSIVA
Portugal foi um dos últimos países comunitários a adoptar legislação específica para
efectivar a recolha e o tratamento de material biológico para efeitos de análises de
perfis de DNA, e o intercâmbio e cooperação de dados entre as bases de dados na
UE e nos EUA.(194)
Antes da aprovação da Lei n.º5/2008, de 12.02; que criou a base de dados de identificação civil e criminal; sobre a matéria vigorava a Lei n.º67/98, de 26.10, Lei de Protecção de Dados Pessoais, que transpôs para a ordem jurídica portuguesa a Directiva
N.º95/46/CE( 195 ), do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Outubro de

(191)

JO UE, L210/12, 6.08.2008, p.12-17.
JO UE, L350/60, 30.12.2008, p.60-71.
(193)
Cfr., art.º 1.º, “Para efeitos de consulta e comparação automatizada de dados de DNA, Portugal aplicou integralmente as disposições gerais relativas à protecção de dados previstas no Capítulo 6 da Decisão 2008/615/JAI, estando habilitado a receber e a transmitir dados pessoais nos termos dos art.º 3.º e
4.º dessa decisão a partir da data de entrada em vigor da presente decisão”.
(194)
No que aos EUA diz respeito, a recente Resolução da Assembleia da República n.º128/2011, de
17.10 (Diário da República, 1ª Série, n.º199, p.4643-4651), aprovou o acordo entre Portugal e os EUA, no
sentido de reforçar a cooperação no domínio da prevenção e do combate ao crime.
(195)
JO C L281/31, de 23.11.1995, p.0031-0050.
(192)
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1995(196); relativa à protecção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados.
A Resolução do Conselho de 9 de Junho de 1997 – Resolução n.º97/C193/02(197)–,
numa postura “vanguardista”, salientando as vantagens de um intercâmbio de dados
genéticos, que não contenham informações sobre determinadas características genotípicas específicas; convidou “1. (...) os Estados-membros a considerarem a possibilidade de criar bases nacionais de dados de DNA”; “2. (...) segundo as mesmas normas
e de forma compatível, tendo em vista o intercâmbio dos resultados de análises de
ADN. (...).”
Entretanto, a Lei n.º12/2005, de 26.01 – Lei sobre a informação genética pessoal e
informação em saúde –, que nos termos do seu artigo 7.º, n.º1(198), nos dá uma definição de «base de dados genéticos» e no artigo 19.º, n.ºs 1 e19(199), consagrava já a
possibilidade de regulamentação específica para a criação de bancos de produtos biológicos, para fins forenses de investigação criminal.
Do princípio dos anos 90, do século XX, até hoje, toda esta legislação comunitária,
para transposição nos ordenamentos jurídicos dos Estados-Membros, não foi alheia
às consequências dos acordos de Schengen, de livre circulação de pessoas e, consequentemente, de um aumento de criminalidade transnacional, cada vez mais violenta
e à escala global.
Com a evolução das técnicas de biologia molecular – para além das análises serológicas –, a aplicação da genética, com novas e evoluídas técnicas, na resolução de crimes, tornou-se consensual, constituindo um meio de identificação de elevada fidelida(196)

Na sequência da posição assumida pelo Conselho da Europa em 1992 - Recomendação n.ºR(92)1 –
quando considerou que a “luta contra o crime, exige o recurso a métodos mais modernos e eficazes”; e
que as “técnicas de análise de DNA podem ter interesse para o sistema de justiça penal”; “devendo ser
postas em prática, de maneira fiável, sem prejuízo do respeito por princípios fundamentais, como a dignidade intrínseca do indivíduo, o respeito do corpo humano, os direitos de defesa e o princípio da proporcionalidade na administração da justiça penal”.
(197)
JO C C193/2, de 24.06.1997, p.2-3.
(198)
Cfr., artigo 7.º, n.º1; “Entende-se por «base de dados genéticos» qualquer registo, informatizado ou
não, que contenha informação genética sobre um conjunto de pessoas ou famílias.”
(199)
Cfr., artigo 19.º:
n.º1; “Para efeitos desta lei, entende-se por «banco de produtos biológicos» qualquer repositório de
amostras biológicas ou seus derivados, com ou sem tempo delimitado de armazenamento, quer utilize
colheita prospectiva ou material previamente colhido, quer tenha sido obtido como componente da prestação de cuidados de saúde de rotina, quer em programas de rastreio, quer para investigação, e que inclua
amostras que sejam identificadas, identificáveis, anonimizadas ou anónimas.”;
n.º19; “Os bancos de produtos biológicos constituídos para fins forenses de identificação criminal ou outros devem ser objecto de regulamentação específica.”
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de e, por isso, com grande impacto no sistema de justiça criminal.
Os avanços referidos, nestas novas tecnologias de DNA e a descoberta de seus polimorfismos – ampliando-se a fonte de material genético, que até aí era exclusivamente
o sangue, mas alargando-se ao sémen, à raiz de cabelos (bolbo), aos ossos, à saliva,
etc. –, abriram a possibilidade científica e técnica de criação de bases de dados de
perfis genéticos, com o objectivo de – entre outros – identificação (investigação) criminal, os quais constituem um instrumento estratégico de colaboração internacional na
investigação criminal.
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6. ASPECTOS JURÍDICO-CONSTITUCIONAIS
DE DNA PORTUGUESA

DA BASE DE DADOS DE PERFIS

Nenhuma época acumulou sobre o Homem conhecimentos tão numerosos e tão diversos como a nossa (Z) nenhuma época conseguiu tornar este saber tão pronta e
facilmente acessível, mas também nenhuma outra época soube menos o que é ser
Homem!

(200)

6.1. A BASE DE DADOS GENÉTICOS E O DIREITO À INTEGRIDADE PESSOAL
(ARTIGO 25.º, N.º1, CRP)
O actual artigo 25.º – Direito à integridade pessoal – da Constituição da República Portuguesa (CRP)(201); actual em termos numéricos, pois com a revisão de 1982(202), deixou de “encarnar” o artigo 26.º, adoptando desde aí a numeração do artigo 25.º. Não
se pense que esta mudança foi inédita, não o foi. Desde a transição da Monarquia Absoluta para a Monarquia Liberal, com a Constituição de 1822, jurada pelo então Rei D.
João VI, com impregnações de “liberdade” – quiçá por influência das revoluções francesas e sua permanência no nosso país –, adopta na nossa primeira Constituição, artigo 11.º, o “Direito à integridade pessoal”, assumindo-se a exclusão de comportamentos que poderíamos qualificar de tortura e tratos cruéis, degradantes ou desumanos,
após longa vigência nas várias Ordenações – Afonsinas, Manuelinas e Filipinas –, tais
como a abolição de confisco de bens, infâmia, açoutes, baraço e pregão, marca a ferro quente, tortura e todas as mais penas cruéis e infamantes.

(200)

Cfr., HEIDEGGER, Martin – Todos nós ... ninguém. Trad. Dulce Maria Critelli, São Paulo: Moraes,
1981.
(201)
Texto oficial publicado no Diário da República, I.ª série-A, N.º 155, de 12 de Agosto de 2005, p. 46424686; com as alterações introduzidas pela Lei Constitucional n.º1/2005, de 12.08, que aprovou a VII Revisão Constitucional.
(202)
Texto oficial publicado no Diário da República, I.ª série, N.º 227, de 30 de Setembro de 1982, p. 31353206; com as alterações introduzidas pela Lei Constitucional N.º 1/82, de 30. 09, que aprovou a I.ª Revisão Constitucional.
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Com a outorga da Carta Constitucional, em 1826(203), o preceito “Direito à integridade
pessoal”, não foi, obviamente, esquecido e passou a integrar o artigo 145.º, §18.
A Constituição de 1838, também manteve o preceito, agora no artigo 21.º.
Sem referência directa a proibições semelhantes, a Constituição de 1911 proíbe, no
entanto, “confiscação de bens” – artigo 3.º, n.º23 –, impondo aí que “nenhuma pena
passará da pessoa do delinquente”; determina ainda que “a infâmia do réu se não
transmitirá aos parentes em qualquer grau”. De particular relevo, aí, a previsão constitucional de habeas corpus em termos particularmente alargados, “sempre que o individuo sofrer ou se encontrar em iminente perigo de sofrer violência ou coacção, por
ilegalidade ou abuso de poder” – artigo 145.º, n.º31 –.
O estado novo, com a sua Constituição de 1933, com excepção da afirmação formal
do direito à integridade pessoal – artigo 8.º n.º1 –, não é feita menção expressa à proibição de tortura e tratos ou penas cruéis, degradantes ou desumanas, tendo sido, como se sabe, uma e outros, instrumento constante de repressão de direitos, liberdades
e garantias por parte do Estado autoritário que, então, se instituiu.
Mas será, contudo, com a Constituição democrática de 1976, que o preceito começou
a ganhar força – e consistência – e, paulatinamente, a solidificar-se na consciência da
nossa sociedade.
Actualmente – após sete revisões constitucionais –, o artigo 25.º encontra-se inserido
na Parte I – Direitos e deveres fundamentais –, Título II – Direitos, liberdades e garantias –, Capítulo I – Direitos, liberdades e garantias pessoais –, como direito fundamental, formalmente constitucional, recolhendo a epígrafe do artigo, mais defensores do
que nunca, inclusive no “campo penal”, com penalistas e criminologistas, adeptos das
teorias deslegitimadoras, reducionistas/minimalistas, como os italianos Alessandro Ba(203)

Foi a Constituição portuguesa que esteve mais tempo em vigor, tendo sofrido, ao longo dos seus 72
anos de vigência, três períodos de vigência e igualmente três revisões constitucionais – designadas por
actos adicionais –, que inicialmente, representou um compromisso entre liberais – D. Pedro V – e absolutistas – D. Miguel –. O primeiro período de vigência “sol de pouca dura”, decorreu entre 3 de Julho de
1826 e 3 de Maio de 1928, data da convocação dos três Estados do Reino por D. Miguel, em oposição à
Carta. O segundo período iniciou-se em 27 de Maio de 1834, com a Convenção de Évora- Monte, que
pôs termo à guerra civil entre os dois irmãos – as duas facções –, a vitória dos Liberais, repôs a Carta,
prolongando o seu período de vigência até 9 de Setembro de 1836. O terceiro período de vigência iniciouse com o Golpe de Estado de Costa Cabral, no Porto, que proclamou a restauração da Carta em 27 de
Janeiro de 1842 e, que iria terminar em 5 de Outubro de 1910. Carta Constitucional. In Infopédia [Em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2012. [Consult. 09 Mar. 2012]. Disponível na www: <URL:http://www.
infopedia.pt/$carta-constitucional>.

Paulo Filipe Horta Peres

86

Recolha compulsiva de material biológico para análise de perfis de DNA em investigação criminal

rata ou Luigi Ferrajoli, contra outros como Günther Jackobs e o seu “direito penal do
inimigo”.
A adopção materializada, na nossa Lei Fundamental, do “direito à integridade pessoal”, surge na essência dos seus primeiros princípios fundamentais, o artigo 1.º - República Portuguesa(204) e o artigo 2.º - Estado de direito democrático(205)(206) –, que por sua
vez, foi “beber” na sua essência em alguns textos internacionais, como descrito no
subcapítulo que se segue.

6.1.1. O DIREITO À INTEGRIDADE PESSOAL NOS TEXTOS INTERNACIONAIS
É pouco depois do fim da II Guerra Mundial, que as Nações Unidas, a 10 de Setembro
de 1948, adoptam e proclamam a Declaração Universal dos Direitos do Homem
(DUDH), instrumento histórico – pelo menos nesta etapa da História –, de “ (...) reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana (...).”(207)
Será contudo, com base no artigo 5.º(208) da DUDH que o nosso legislador se inspirou
para o n.º2 do artigo 25.º da Lei Fundamental.(209)
A mesma assembleia geral das Nações Unidas, a 16 de Dezembro de 1966, adopta o
Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (PIDCP) – que Portugal só mais tarde
ratificou, entrando em vigor no nosso país a 23 de Março de 1976 –, por reconhecer
que a DUDH, “ (...) por si só não pode realizar o ideal do ser humano (...).”(210)
Sobretudo o artigo 7.º do PIDCP(211), veio reforçar e adaptar a novas realidades o artigo 3.º da então DUDH.
(204)

Cfr., artigo 1.º (República Portuguesa), CRP; “Portugal é uma República soberana, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade popular e empenhada na construção de uma sociedade livre, justa
e solidária.”
(205)
Cfr., artigo 2.º (Estado de direito democrático), CRP; “A República Portuguesa é um Estado de direito
democrático, baseado na soberania popular, no pluralismo de expressão e organização política democráticas, no respeito e na garantia de efectivação dos direitos e liberdades fundamentais e na separação e
interdependência de poderes, visando a realização da democracia económica, social e cultural e o aprofundamento da democracia participativa.”
(206)
É de notar, que este artigo 2.º da nossa Lei Fundamental, abrange tanto os direitos, liberdades e garantias como os deveres, económicos, sociais, culturais.
(207)
Excerto do Preâmbulo da DUDH de 10 de Setembro de 1948.
(208)
Cfr., artigo 5.º; “Ninguém será submetido a tortura nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou
degradantes.”
(209)
Cfr., artigo 25.º, n.º2; “Ninguém pode ser submetido a tortura, nem a tratos ou penas cruéis, degradantes ou desumanos.”
(210)
Cfr., excerto do preâmbulo do PIDCP.
(211)
Cfr., artigo 7.º do PIDCP; “Ninguém poderá ser submetido a torturas, penas ou tratamentos cruéis,
desumanos ou degradantes. Em particular, ninguém será submetido sem o seu livre consentimento a
experiências médicas ou científicas.”
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No contexto europeu, é também com o fim da II Guerra Mundial, que surge o início da
integração europeia, e logo em 1953, é assinada a Convenção Europeia dos Direitos
do Homem (CEDH), que reflecte a ideia defendida pela DUDH de 1948, no seu artigo
3º(212), com epígrafe “Proibição da tortura”; vem num texto, agora europeu, defender a
integridade moral e física das pessoas (cidadãos).
Mais recentemente, em Dezembro de 2007, três órgãos comunitários – Parlamento,
Conselho e Comissão Europeia –, proclamam a Carta dos Direitos Fundamentais da
União Europeia (CDFUE), que no seu artigo 3.º, n.º1(213), com a epígrafe “Direito à integridade do ser humano”, e o seu artigo 4.º(214), com a epígrafe “Proibição da tortura e
dos tratos ou penas desumanos ou degradantes”; com dimensão europeia, mas especificamente comunitária (UE); acabando este artigo 4.º por ser um “decalque” do nosso
n.º2 do artigo 25.º da CRP.

6.1.2. O

DIREITO À INTEGRIDADE PESSOAL NO ORDENAMENTO JURÍDICO
PORTUGUÊS

Depois de, no subcapítulo 6.1., do presente capítulo, se ter dado uma perspectiva –
sintética – da inserção do artigo 25.º da nossa Lei Fundamental, sobretudo como direito fundamental, julgamos ser adequado – apesar de lateral, no que ao nosso trabalho
e à sua perspectiva de direito público diz respeito –, perspectivar a temática, no direito
privado e em concreto do CC, como direito de personalidade, designando-se assim
um conjunto de direitos subjectivos que incidem sobre a própria pessoa ou sobre alguns fundamentais modos de ser, físicos ou morais, dessa personalidade, e que inerem, portanto, à pessoa humana. Nas palavras de Paulo Mota Pinto; “Os direitos de
personalidade exprimem, na conhecida fórmula de Adriano de Cupis, o «minimum»
necessário e imprescindível do conteúdo da personalidade.”(215)
Solidifica-se a ideia de que os direitos de personalidade, no essencial, sejam em regra
considerados direitos fundamentais, em geral, indisponíveis, pois não são alienáveis
ou abdicáveis, contudo, o seu titular pode, em certa medida, consentir na sua limita(212)

Cfr., artigo 3.º da CEDH; “Ninguém pode ser submetido a torturas, nem a penas ou tratamentos desumanos ou degradantes.”
(213)
Cfr., artigo 3.º, n.º1, da CDFUE; “Todas as pessoas têm direito ao respeito pela sua integridade física
e mental.”
(214)
Cfr., artigo 4.º da CDFUE; “Ninguém pode ser submetido a tortura, nem a tratos ou penas desumanos
ou degradantes.”
(215)
Cfr., CUPIS, Adriano de – Os direitos de personalidade. trad. portuguesa de A. Vera Jardim e M. Caeiro, Lisboa, 1961, p.17, apud Paulo Mota Pinto – O direito à reserva sobre a intimidade da vida privada.
Boletim da Faculdade de Direito, Universidade de Coimbra, Vol. LXIX, 1993, p. 482.
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ção.
O Código Civil – D.L. n.º47344, de 25 de Novembro de 1966 –, tutela-o no seu artigo
70.º, n.º1(216) – Tutela geral de personalidade –; mas veja-se o artigo 81.º, n.º2(217), com
a epígrafe "Limitação voluntária dos direitos de personalidade”, ou o artigo 340.º,
n.º1(218), com a epígrafe “Consentimento do lesado” ou ainda ao nível contratual, o artigo 406.º, n.º1(219), com a epígrafe, “Eficácia dos contratos”.
O Código Penal(220), que, obviamente, também tutela a integridade física, nos seus artigos 143.º e ss., com vários graus de lesão; assim, começa por tutelar a integridade
física, no seu artigo 143.º, n.º1(221), com a epígrafe «Ofensa à integridade física simples».
Paula Faria, dando como exemplo de relações especiais de poder como v.g., a vacinação obrigatória ou os exames de arguidos em processo penal (Cfr., art.º171.º e
172.º) –, questiona: “Pode falar-se neste (s) caso (s) de uma intervenção coactiva do
Estado no sentido de impor ao cidadão o sacrifício do seu direito em nome de um outro interesse ou direito também constitucionalmente protegido?”.(222)
Considerando a autora “relações especiais de poder”; ou seja, situações especiais de
relações com o poder público, fazendo-se sentir uma particular salvaguarda de interesses e bens comunitários e, como tal, “essa situação particular poderá dar motivo a
restrições, também elas especiais, dos direitos fundamentais.”(223) No mesmo sentido,
Faria Costa refere: “a integridade física é um bem que admite gradações na sua viola-

(216)

Cfr., artigo 70.º, n.º1, do CC; “A lei protege os indivíduos contra qualquer ofensa ilícita ou ameaça de
ofensa à sua personalidade física ou moral.”
(217)
Cfr., artigo 81.º, n.º2 do CC; “A limitação voluntária, quando legal, é sempre revogável, ainda que com
obrigação de indemnizar os prejuízos causados às legítimas expectativas da outra parte.”
(218)
Cfr., artigo 340.º, n.º1 do CC; “O acto lesivo dos direitos de outrem é lícito, desde que este tenha consentido na lesão.”
(219)
Cfr., artigo 406.º, n.º1 do CC; “O contrato deve ser pontualmente cumprido, e só pode modificar-se ou
extinguir-se por mútuo consentimento dos contraentes ou nos casos admitidos na lei.”
(220)
Lei n.º59/2007, de 4 de Setembro, vigésima terceira alteração ao Código Penal, aprovado pelo D.L.
n.º400/82, de 23 de Setembro.
(221)
Cfr., artigo 143.º, n.º1; “Quem ofender o corpo ou a saúde de outra pessoa é punido com pena de
prisão até 3 anos ou com pena de multa”.
(222)
Cfr., FARIA, Paula – Comentário Conimbricense do Código Penal, Parte Especial, Tomo I, artigos
131.º a 201.º, dirigido por Figueiredo Dias, anotação ao artigo 143.º, § 26, Coimbra: Coimbra Editora,
1999, p. 213. Com interesse Vd. da mesma autora, A lei do sangue – ou o conflito entre o respeito pela
autonomia da pessoa e a defesa da vida e da integridade física. Direito e Justiça, Vol. XII, Tomo I, 1998,
p.259-275; Vd. Luísa Neto – O Direito Fundamental à disposição sobre o próprio corpo. Revista da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, Ano I, Porto: Coimbra Editora, 2004, p. 221-246.
(223)
Idem, Ibidem, cit. 222, p. 214.
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ção”(224); se nos deparar-mos com lesões insignificantes, sob o ponto de vista do bem
jurídico protegido, não será relevante a agressão, não preenchendo, portanto, o crime
de ofensa à integridade física, que contudo, a sua apreciação de gravidade da lesão,
deve ser feita com recurso a critérios objectivos e não de pontos de vista pessoais do
ofendido(225); tendo em conta quer a duração e a intensidade do ataque ao bem jurídico, quer a necessidade da sua tutela penal.
Ainda no Código Penal, no seu artigo 38.º, n.º1(226), com a epígrafe “Consentimento”, e
artigo 149.º, n.º1(227), com idêntica epígrafe, relevam no sentido de que a ofensa à integridade física é um facto típico que sendo ilícito, pode não ser culposo e portanto,
não punível, por força do consentimento do seu titular, relevando ainda o artigo 39.º,
n.º1(228), com a epígrafe “Consentimento presumido”, que se equipara ao consentimento efectivo, que, por outro lado, nos transporta para o artigo 150.º, n.º1(229) do CP «Intervenções e tratamentos médico-cirúrgicos», que nos diz que o acto médico, conforme a legis artis, sem o consentimento do paciente, não constitui um crime contra a integridade física, mas contra a liberdade e autodeterminação, e, como tal, reporta-se ao
artigo 156.º, n.º1(230) do CP «Intervenções e tratamentos médico-cirúrgicos arbitrários»;
mas que se podem reportar ao n.º2(231) do mesmo preceito, ou seja, o consentimento
presumido.

(224)

Cfr., COSTA, Faria – Vida e morte em direito penal, esquiços de alguns problemas e tentativa de autonomização de um novo bem jurídico. Revista Portuguesa de Ciência Criminal, n.º14, 2004, p.184.
(225)
Cfr., FARIA, Paula, cit. 222, p.207.
(226)
Cfr., artigo 38.º, n.º1 do CP; “Além dos casos especialmente previstos na lei, o consentimento exclui a
ilicitude do facto quando se referir a interesses jurídicos livremente disponíveis e o facto não ofender os
bons costumes.”
(227)
Cfr., artigo 149.º, n.º1 do CP; “Para efeito de consentimento a integridade física considera-se livremente disponível.”
(228)
Cfr., artigo 39.º, n.º1 do CP; “Ao consentimento efectivo é equiparado o consentimento presumido.”
(229)
Cfr., artigo 150.º, n.º1 do CP; “As intervenções e os tratamentos que, segundo o estado dos conhecimentos e da experiência da medicina, se mostrarem indicados e forem levados a cabo, de acordo com as
leges artis, por um médico ou por outra pessoa legalmente autorizada, com intenção de prevenir, diagnosticar, debelar ou minorar doença, sofrimento, lesão ou fadiga corporal, ou perturbação mental, não se
consideram ofensa à integridade física.”
(230)
Cfr., artigo 156.º, n.º1 do CP; “As pessoas indicadas no artigo 150.º que, em vista das finalidades nele
apontadas, realizarem intervenções ou tratamentos sem consentimento do paciente são punidas com
pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa.”
(231)
Cfr., artigo 156.º, n.º2 do CP; “O facto não é punível quando o consentimento”:
alínea a); “Só puder ser obtido com adiamento que implique perigo para a vida ou perigo grave para o
corpo ou para a saúde; ou”
alínea b); “Tiver sido dado para certa intervenção ou tratamento, tendo vindo a realizar-se outro diferente por se ter revelado imposto pelo estado dos conhecimentos e da experiência da medicina como
meio para evitar um perigo para a vida, o corpo ou a saúde; e não se verificarem circunstâncias que permitam concluir com segurança que o consentimento seria recusado.”
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6.2. A BASE DE DADOS GENÉTICOS E O DIREITO À RESERVA DA INTIMIDADE
DA VIDA PRIVADA E FAMILIAR (ARTIGO 26.º, N.º1, CRP)
A epígrafe – Outros direitos pessoais – do actual artigo 26.º da Constituição da República Portuguesa, mudou – aquando da revisão constitucional de 1982 – de nome(232),
de numeração(233) e de conteúdo.(234)(235)
Nas palavras de Rui Medeiros e António Cortês, citando Rita Amaral Cabral:
Embora o direito não tenha a abrangência que lhe tem dado a jurisprudência americana, onde o right to privacy surge como a expressão paradigmática de todos os direitos pessoais, o direito à reserva da intimidade da vida privada, compreende, em
qualquer caso, não somente o direito de oposição à divulgação da vida privada (public disclosure of private facts), mas também o direito ao respeito da vida privada, ou
seja, o direito de oposição à investigação sobre a vida privada (intrusion).

(236)

Acompanhamos a opinião de João Conde Correia quando refere “não é fácil definir os
contornos deste direito”(237); dando como exemplo a teoria dos três graus, com origem
na jurisprudência alemã:
A vida privada é composta por três camadas ou esferas, merecedoras de maior ou
menor tutela jurídica conforme nos aproximarmos ou afastarmos do núcleo central
da intimidade. Este núcleo essencial, condição do desenvolvimento integral e harmonioso da personalidade ética de um ser livre e digno, seria inviolável, gozando de
protecção absoluta contra intromissões das instâncias formais de controlo ou de

(232)

O texto original, que correspondia ao artigo 33.º, com a epígrafe “Direito à identidade pessoal, ao bom
nome e à intimidade”.
(233)
Como referido na nota anterior, a numeração passou do artigo 33.º para o actual artigo 26.º.
(234)
Cfr., artigo 33.º, n.º1, da CRP 1976; “A todos é reconhecido o direito à identidade pessoal, ao bom
nome e reputação e à reserva da intimidade da vida privada e familiar.”
(235)
Cfr., artigo 26.º, n.º1, da CRP 2005; “A todos são reconhecidos os direitos à identidade pessoal, ao
desenvolvimento da personalidade, à capacidade civil, à cidadania, ao bom nome e reputação, à imagem,
à palavra, à reserva da intimidade da vida privada e familiar e à protecção legal contra quaisquer formas
de discriminação.”. De referir logo na segunda revisão constitucional, em 1982, não só mudou a epígrafe
– que se mantém actualmente –, como no texto, do seu n.º1, se incluiu os direitos “à capacidade civil”, “à
cidadania” e “à imagem”, sendo ainda adicionado o actual n.º. 4. Com a revisão de 1989, foi aditado ao
n.º1 o direito “à palavra”. A quarta revisão constitucional, em 1997, acrescentou, no n.º1, a referência aos
direitos “ao desenvolvimento da personalidade” e “à protecção legal contra quaisquer formas de discriminação”, introduzindo ainda o actual n.º3.
(236)
Cfr., CABRAL, Rita Amaral - O direito à intimidade da vida privada, separata dos estudos em homenagem ao Prof. Paulo Cunha, Lisboa, 1988, p.35, apud Rui Medeiros e António Cortês – Constituição
portuguesa anotada, Jorge Miranda e Rui Medeiros, Tomo I, 2.ª Edição, revista, actualizada e ampliada,
Introdução Geral, Coimbra: Coimbra Editora, 2010, anotação ao artigo 26.º, capítulo VI, nota XXV, p. 619620.
(237)
Cfr., CORREIA, João Conde – Qual o significado de abusiva intromissão na vida privada, no domicílio,
na correspondência e nas telecomunicações. Revista do Ministério Público, Ano 20.º, n.º79
(Jul./Set.1999), p. 48.
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particulares e estaria subtraído à ideia de ponderação de valores ou de interesses.
Já não será assim naquele extracto intermédio e normal da vida privada que, embora protegido constitucionalmente, deve ser perspectivado e integrado à luz das exigências da vida em comunidade e, como tal, sujeito à ponderação de interesses. O
seu sacrifício será admissível quando necessário, proporcional e adequado à protecção de bens ou valores mais importantes. Também não será assim naquela zona
ampla, externa e periférica da vida, que embora sendo privada e, por isso, não publicitável, revela fundamentalmente a interacção comunitária de tal forma que a sua
(238)

violação seria sempre socialmente adequada e tolerada.

Ou seja, esfera íntima, esfera privada e esfera social.
Algo semelhante, defendia Orlando de Carvalho(239) no seu ensino, a distinção no direito à reserva, entre diversas esferas: esfera privada; esfera pessoal e esfera de segredo; sobretudo para graduar a gravidade de ofensa.
Sónia Fidalgo sintetiza, afirmando que o equilíbrio entre aquilo que é público e o que
se deve manter no âmbito privado, tem variado ao longo do tempo;
Até ao século XVIII, o ser humano viveu uma vida essencialmente pública; o direito
à privacidade era uma ideia desconhecida. No entanto, no período do estado liberal,
o pensamento anglo-saxónico autonomizou o direito à reserva da vida privada, pre(240)

tendendo preservar a autonomia pessoal, o autogoverno.

A autora, citando Helena Moniz, acrescenta; “na sua evolução, este conceito foi-se
restringindo, acabando por coincidir com a privacidade/intimidade sexual”(241) e conclui
afirmando que “ privacidade é um conceito mais amplo do que a intimidade, há actos
da vida privada que não caem na esfera da intimidade.”

6.2.1. O

DIREITO À RESERVA DA INTIMIDADE DA VIDA PRIVADA E FAMILIAR
NOS TEXTOS INTERNACIONAIS

O direito à reserva da intimidade da vida privada e familiar, teve – o que se poderá

(238)

PINTO, Paulo Mota, cit. 215, p.504; vai mais longe, referindo “definir com rigor «privacidade» é uma
tarefa que parece raiar os limites do impossível.”
(239)
Cfr., CARVALHO, Orlando de – Teoria geral do direito civil. Sumários desenvolvidos. Coimbra: [s.e.],
1981, p.165.
(240)
Cfr., FIDALGO, Sónia, cit. 109, p.126.
(241)
MONIZ, Helena – Notas sobre a protecção de dados pessoais perante a informática. O caso especial
dos dados pessoais relativos à saúde, Revista Portuguesa de Ciência Criminal, Ano 7, 1997, p. 250 apud
Sónia Fidalgo, cit. 109, p. 126.
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chamar – um primeiro esboço na DUDH logo em 1948, no seu artigo 12.º(242), proclamando as intromissões arbitrárias na vida privada.
No que à Europa diz respeito, a 04 de Novembro de 1950, os ministros de quinze países europeus, reunidos em Roma, assinaram a Convenção Europeia dos Direitos do
Homem que, com um alcance sem precedentes, constituiu um marco na evolução do
direito internacional; entrou em vigor a 03 de Setembro de 1953; Portugal só alguns
anos mais tarde ratificou, pela Lei n.º65/78, de 13 de Outubro, onde no seu artigo 8.º,
n.º1(243), se protege a vida privada e familiar. Mas parece ter sido no n.º1 do artigo
17.º(244), e n.º1 do artigo 23.º(245), do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos(246) que o nosso legislador constituinte, primeiramente se baseou.
Este Direito, também viu comtemplada referência na Convenção para os direito do
homem e da dignidade do ser humano face às aplicações da biologia e da medicina(247) – vulgo Convenção sobre os Direitos do Homem e a Biomedicina –, no seu artigo 10.º, n.º1(248), com a epígrafe «vida privada e direito à informação».
Em Dezembro de 2007, o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão proclama a
Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que no seu artigo 7.º(249), com a
epígrafe «Respeito pela vida privada e familiar»; e artigo 8.º, n.º1(250), com a epígrafe
«Protecção de dados pessoais»; prescrevendo assim uma autonomia da intimidade da
vida privada e familiar.

(242)

Cfr., artigo 12.º da DUDH; “Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio ou na sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Contra tais intromissões ou ataques toda a pessoa tem direito a protecção da lei.”
(243)
Cfr., artigo 12.º da DUDH; “Qualquer pessoa tem direito ao respeito da sua vida privada e familiar, do
seu domicílio e da sua correspondência.”
(244)
Cfr., artigo 17.º, n.º1, do PIDCP; “Ninguém será objecto de intervenções arbitrárias ou ilegais na sua
vida privada, na sua família, no seu domicílio ou na sua correspondência, nem de atentados ilegais à sua
honra e à sua reputação.” Vd. com bastante interesse e extraordinariamente bem desenvolvido Maria do
Céu Rueff, cit. 149, p. 183-204.
(245)
Cfr., artigo 23.º, n.º1, do PIDCP; “A família é o elemento natural e fundamental da sociedade e tem
direito à protecção da sociedade e do Estado.”
(246)
O PIDCP adoptado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, através da Resolução n.º2200-A
(XXI), de 16 de Dezembro de 1966 e que Portugal só mais tarde ratificou, entrando em vigor no nosso
país a 23 de Março de 1976.
(247)
A CDHB, vulgarmente designada de Convenção de Oviedo, por ter sido nessa localidade das Astúrias, Espanha, que foi adoptada a 04 de Abril de 1997.
(248)
Cfr., artigo 10.º, n.º1, da CDHB; “Qualquer pessoa tem direito ao respeito da sua vida privada no que
toca a informações relacionadas com a sua saúde.”
(249)
Cfr., artigo 7.º, da CDFUE; “Todas as pessoas têm direito ao respeito pela sua vida privada e familiar,
pelo seu domicílio e pelas suas comunicações.”
(250)
Cfr., artigo 8.º, n.º1, da CDFUE; “Todas as pessoas têm direito à protecção dos dados de carácter
pessoal que lhes digam respeito.”
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6.2.2. O

DIREITO À RESERVA DA INTIMIDADE DA VIDA PRIVADA E FAMILIAR
NO ORDENAMENTO JURÍDICO PORTUGUÊS

Começaríamos, no presente subcapítulo, por relembrar que muitos dos direitos fundamentais são direitos de personalidade, não sendo, todavia, todos direitos de personalidade. Os direitos de personalidade abarcam, certamente, os do Estado, v.g. direito
de cidadania; os direitos sobre a própria pessoa, o direito à vida, à integridade física e
moral, direito à privacidade; os direitos distintos da personalidade, o direito à identidade pessoal e muitos dos direitos de prestações por não serem atinentes ao ser como
“pessoa”; contudo, hoje em dia, dada a interdependência entre o estatuto negativo do
cidadão em face da concepção de um direito geral de personalidade, como direito à
pessoa “ser” e à pessoa “devir”, cada vez mais os direitos fundamentais tendem a ser
direitos de personalidade e vice-versa.(251)
Os direitos civis de personalidade – especiais de personalidade – e em concreto o «direito à reserva sobre a intimidade da vida privada», encontra a sua expressão no artigo 80.º, n.º1 do CC(252), precisamente com essa epígrafe.
Orlando de Carvalho(253), partindo das reivindicações da personalidade humana ao direito – ilimitabilidade, essencialidade e inadiabilidade –, distingue e sistematiza nos
direitos especiais de personalidade, nomeadamente os direitos à vida, à integridade
física, à inviolabilidade pessoal – reserva da intimidade da vida privada –, entre outros,
e em concreto este último, distingue aspectos correspondentes às três projecções da
personalidade: a projecção física – v.g. o direito à palavra escrita ou falada –; a projecção vital – incluindo o direito ao carácter ou “à pessoa profunda”; o direito à história
pessoal; o direito à intimidade da vida privada, que difere consoante se esteja perante
a esfera privada, pessoal ou de segredo; e o “direito à verdade profunda”, i. e., a gerir
a própria verdade e por último a projecção moral da personalidade – onde encontramos o direito à honra extrínseca, que as pessoas nos atribuem, e para a qual existem
igualmente diversos círculos, invariáveis, como a honra propriamente dita ou variáveis,
como a honra deontológica ou profissional, o decoro, etc. –.
Pegando aqui, no que já referimos no início do capítulo; na distinção entre o interesse

(251)

CANOTILHO, Gomes – Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 7.ª Edição, Coimbra: Almedina, 2003, p. 396.
(252)
Cfr., artigo 80.º, n.º1 do CC; “Todos devem guardar reserva quanto à intimidade da vida privada de
outrem.”
(253)
CARVALHO, Orlando de, cit. 239, p.160.

Paulo Filipe Horta Peres

94

Recolha compulsiva de material biológico para análise de perfis de DNA em investigação criminal

em evitar a intromissão dos outros e o interesse em evitar a divulgação de informação,
nas palavras de Paulo Mota Pinto;
São proibidas, designadamente, a tomada de conhecimento e a divulgação ou revelação de informação, correspondendo estas proibições às já salientadas tutelas do
interesse no segredo (entendido como proibição da «intrusão» consistente na tomada de conhecimento pelos outros) e do interesse na não difusão (no que podemos
designar «reserva propriamente dita»).

(254)

6.3. A BASE DE DADOS GENÉTICOS E O DIREITO À AUTODETERMINAÇÃO
INFORMATIVA (ARTIGO 35.º, N.º1, CRP)
Sobretudo o último quartel do século XX, veio possibilitar a sociedade de informação,
o desenvolvimento tecnológico e científico e o início e conclusão do Projecto Genoma
Humano, que possibilitou ao Homem um poder que ele tanto almejava, a previsão do
seu “futuro” biológico, o qual, em contrapartida, o desnuda relativamente a certos problemas éticos relacionados com a intimidade da pessoa. No sentido de se salvaguardar ao máximo a dignidade humana, legislou-se e continua a ser premente a salvaguarda da autonomia de informação que a cada um de nós diz respeito, para possibilitar que o próprio individuo disponha da liberdade para escolher submeter-se ou não
aos testes genéticos com intuito de conhecer-lhes o resultado, na tentativa de prevenir
doenças pré-existentes, ou utilizar-se deste direito fundamental para não saber os resultados obtidos(255), evitando assim tomar conhecimento de anomalias genéticas suas
ou de seus familiares, uma vez que tal informação poderia ter um efeito desastroso
para a sua vida íntima e social. O sujeito, como titular dos dados genéticos, tem fundamentalmente garantido o direito de não dispor a terceiros o seu perfil genético, bem
como de ele próprio querer ignorá-los, é o direito à “autodeterminação informativa”.(256)

(254)

Cfr., PINTO, Paulo Mota, cit. 215, p. 534.
Cfr., ETXEBERRIA GURI, Francisco – Las análisis de DNA y su aplicación al processo penal, Granada: Ediciones Comares, 2000, p. 200-201, “(...) el derecho a la personalidad comprende la faculdad del
individuo, derivada de la idea de autodeterminación, de decidir basicamiente por si mismo cuándo y dentro de qué limites procede revelar situaciones referientes a la propria vida.”
(256)
“(...) traduz-se num feixe de prerrogativas que pretendem garantir que cada um de nós não caminhe
nu, desprovido de um manto de penumbra, numa sociedade que sabe cada vez mais acerca de cada indivíduo. É um direito a não viver num mundo com paredes de vidro, é um direito a não ser transparente,
por isso, desenha-se como um direito de protecção, de sentido negativo. Visto deste prisma, o direito em
causa permite que o indivíduo negue informação pessoal, se oponha à sua recolha, difusão, ou qualquer
outro modo de tratamento.” Cfr., CASTRO, Catarina – O direito à autodeterminação informativa e os novos desafios gerados pelo direito à liberdade e à segurança no pós 11 de Setembro. [Consult. 15 Fev.
2012]. Disponível na www: <URL:http://www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/CatarinaCastro.pdf>.
(255)
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A nossa lei fundamental, protege este direito fundamental no artigo 35.º, n.º1(257) e, para o cerne a que o nosso estudo diz respeito, o n.º3(258) do mesmo preceito; precisamente com a epígrafe do artigo «Utilização da informática», que diga-se, está aquém
de revelar o âmbito transversal de protecção das normas nele contidos; visto entendermos que este direito é autónomo em relação ao artigo 26.º da CRP, pois a tutela
dos dados pessoais daquele preceito, não funciona como garantia do direito à reserva
sobre a intimidade da vida privada e familiar consagrada no artigo 26.º; poderemos
aceitar, no máximo, como complemento autónomo, pois tem por finalidade evitar intromissões abusivas na vida privada das pessoas através da recolha e tratamento de
dados pessoais “sensíveis” informatizados.
Acompanhamos a explicação de Paula Faria;
Na verdade, tudo depende da abrangência que se estiver disposto a reconhecer à
intimidade da vida privada da pessoa, embora nos pareça que o direito de autodeterminação informativa que aqui se encontra consagrado não se refere apenas a
factos pertencentes a essa esfera íntima ou particular de vida (...) mas abrange todos os poderes e faculdades que permitem garantir que a pessoa não é usada como fonte de informação para terceiros contra a sua vontade, podendo além disso
controlar a informação que é fornecida e os termos e abrangência em que ela é tra(259)

tada.

Resumindo, o princípio da autodeterminação informativa, garante a todos o direito de
saber todo o tratamento que está a ser e que será dado às suas informações.

(257)

Cfr., artigo 35.º, n.º1, da CRP; “Todos os cidadãos têm o direito de acesso aos dados informatizados
que lhes digam respeito, podendo exigir a sua rectificação e actualização, e o direito de conhecer a finalidade a que se destinam, nos termos da lei.”
(258)
Cfr., artigo 35.º, n.º3, da CRP; “A informática não pode ser utilizada para tratamento de dados referentes a convicções filosóficas ou políticas, filiação partidária ou sindical, fé religiosa, vida privada e origem
étnica, salvo mediante consentimento expresso do titular, autorização prevista por lei com garantias de
não discriminação ou para processamento de dados estatísticos não individualmente identificáveis.”
(259)
Cfr., FARIA, Paula – Constituição Portuguesa Anotada, tomo I, 2.ª Edição, Jorge Miranda e Rui Medeiros, Coimbra: Coimbra Editora, 2010, p. 786, comentário ao artigo 35.º, capítulo II, nota V.
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6.4. LIMITAÇÃO E/OU RESTRIÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS (ARTIGOS
18.º, N.OS 2 E 3, E 165.º, N.º1, ALÍNEA B), CRP)
Com quase quatro décadas de democracia consolidada, abandonámos um tipo de
constituição nominal e adoptámos uma constituição normativa(260) que é entendida
como um facto de conformação de uma dada realidade; pois as suas normas dominam o processo político, onde este se adapta às normas constitucionais que se lhes
submete; o que em termos de mutabilidade constitucional poderíamos associar a uma
corrente integradora – concepção fenomenológica –, ao jeito de Rudolf Smend (18511913)(261), que valorizou o fenómeno por contraponto ao nuómeno; como factor integrador de agregação e aperfeiçoamento da sociedade política; com consonância entre
a normatividade constitucional e a normalidade constitucional, esta como a realidade
factual ao jeito de Ermenn Heller (1891 - 1933).(262)
A Constituição, para além da função legitimadora, ordenadora e limitadora do poder
público, consagrou os direitos fundamentais; num regime geral e num regime específico, e aqui, a limitação(263) e/ou restrição(264)(265) de direitos consagrados no artigo 18.º,
n.os 2 e 3 da CRP.
José Alexandrino, defende três postulados: diferenciação, relatividade e mobilidade.(266) Na diferenciação, considera que os direitos fundamentais são diferentes uns
dos outros, ao nível da sua estrutura, do seu peso axiológico, na sua formulação jurídica, na sua articulação com outras normas da constituição e nas possibilidades de
afectação. Na relatividade, considera que os direitos fundamentais não são ilimita(260)

No sentido de tripartição – Constituição Normativa, Nominal e Semântica – apontada por Karl Loewenstein.
(261)
Este Constitucionalista entendia que, o que distinguia a Constituição, era o factor integrador; tinha que
ser sempre, ontologicamente, um factor de integração, de agregação, de desenvolvimento e aperfeiçoamento da sociedade política, numa integração dialéctica do indivíduo, colectividade e Estado; aparecendo
a Constituição como a ordem jurídica do processo – pessoal, funcional e real – de integração.
(262)
As suas teorias foram uma reinterpretação da Teoria Social Hegeliana, bem patente na sua principal
obra «Teoria do Estado».
(263)
“Os limites dos direitos fundamentais são normas que, de forma duradoura, excluem directamente
âmbitos ou efeitos de protecção ou que são fundamento susceptível de afectar as possibilidades de realização de um direito fundamental”. Cfr., ALEXANDRINO, José – A estruturação do sistema de direitos,
liberdades e garantias na constituição portuguesa. vol. I – Raízes e contexto, Coimbra: [s.e.], 2006, p.467.
(264)
“(...) o conceito de restituição pressupõe o conceito de «limite» (pois é este que subjaz à restituição,
como seu fundamento, e é um limite que resulta da restituição, como seu desfecho) e implica o conceito
de «intervenção restritiva», uma vez que as intervenções legislativas não conformam normalmente de
forma directa as situações jurídicas concretas das pessoas (é então necessária a intermediação de um
acto que, quando tenha um efeito compressivo, se traduz numa «intervenção restritiva»)”. Cfr., ALEXANDRINO, José – Direitos fundamentais. Introdução geral. Estoril, Principia, 2007, p.108.
(265)
Idem, Ibidem, cit. 264, p.114; define restrição como sendo, “as acções que afectam desfavoravelmente o conteúdo ou efeito de protecção de um direito fundamental previamente delimitado.”
(266)
Idem, Ibidem, cit. 264, p.109.
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dos(267)(268); sendo portanto, limitados a vários níveis, pois considera que não há possibilidade de realizar simultaneamente todos os direitos de todos os titulares. No terceiro
postulado, defende a mobilidade dos direitos fundamentais, considerando ainda, seja
ele qual for e apesar de diferenciadamente, poder sofrer múltiplas formas de compressão e múltiplas modalidades de afectação.(269)
O autor citado, contrapõe as várias dicotomias, em três perspectivas, num plano teórico: os defensores da teoria interna(270) contra os defensores da teoria externa(271); a
teoria ampla(272) oposta à teoria restrita da previsão(273) e ainda os defensores da ideia
dos direitos fundamentais como princípios(274), oposta à ideia dos direitos como garantias concretas e pontuais.(275)
Independentemente das posições que se possam assumir, há três “universos” – adoptando a expressão de Gomes Canotilho – de restrições de direitos recortados por actos normativos com valor de Lei: restrições feitas directamente pela Constituição(276);

(267)

Cfr., ALEXANDRINO, José, cit. 264, p.109; “(...) o absoluto não pode sofrer a concorrência de nenhum bem, interesse ou realidade condicionada ou contingente. Ora, se o direito é função da realidade
social, o absoluto não é do domínio do direito.”
(268)
No mesmo sentido, ANDRADE, Vieira de – Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de
1976, Coimbra: Almedina, 3.ª Edição (Reimpressão da Edição de 2004), 2006, p. 283; “(...) os direitos
fundamentais, mesmo os direitos, liberdades e garantias, não são absolutos nem limitados. Não o são na
sua dimensão subjectiva, porque os precitos constitucionais não remetem para o arbítrio do titular, a determinação do âmbito e do grau de satisfação do respectivo interesse, e também porque é inevitável e
sistemática a conflitualidade dos direitos de cada um com os direitos dos outros. E, podemos dizê-lo, nunca se sustentou que o fossem (...) não o são também enquanto valores constitucionais, visto que a constituição não se limita a reconhecer o valor da liberdade: liga os direitos a uma ideia de responsabilidade
social e integra-os no conjunto dos valores comunitários.”
(269)
Cfr., ALEXANDRINO, José, cit. 263, p. 59, nota 127.
(270)
Cfr., NOVAIS, Jorge Reis – As restrições aos direitos fundamentais não expressamente autorizadas
pela constituição. Coimbra: Coimbra Editora, 2003, p. 292-309; “Para a teoria interna (...) os limites (...)
são dimensões intrínsecas aos direitos.” Associando a teoria interna à doutrina dos «limites imanentes»,
apud José Alexandrino, cit. 263, p.110.
(271)
Cfr., ALEXANDRINO, José, cit. 263, p.110; “Para a teoria externa, uma restrição constitui uma acção
estatal que actua de fora relativamente ao direito. (...) não há identidade entre o âmbito de protecção e o
âmbito de garantia efectiva do direito.”
(272)
Idem, Ibidem, cit. 263, p.110; “Todas as hipóteses que possam teoricamente caber na previsão do
direito não podem à partida ser excluídas do direito.”
(273)
Idem, Ibidem, cit. 263, p.111; “(...) há hipóteses que, muito embora pudessem teoricamente reentrar
na previsão de um direito, não podem afinal considerar-se protegidas pelo direito fundamental, cuja previsão deve pois ser interpretada restritivamente.”
(274)
Idem, Ibidem, cit. 263, p.111; “(...) partem e uma distinção nítida entre regras e princípios, para afirmarem que a admissão de restrições decorrerá da diferente estrutura das normas de direitos fundamentais: se forem regras (comandos definitivos), os direitos por elas garantidos são direitos definitivos, não
admitindo por isso nenhuma restrição; se forem princípios (mandatos de optimização), os direitos por eles
garantidos podem ser restringidos em face do peso de princípios opostos.”
(275)
Idem, Ibidem, cit. 263, p.111; “(...) uma vez delimitadas, não podem ser livremente restringidas por
uma possibilidade de ponderação com outros bens e interesses.”
(276)
Cfr., CANOTILHO, Gomes, cit. 251, p. 450; “Fala-se de restrições constitucionais directas. É a lei
constitucional que, de forma expressa, procede a um primeiro recorte restritivo do conteúdo juridicamente
garantido de um direito fundamental.”
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restrições feitas por lei mas expressamente autorizadas pela Constituição(277) e, por
último, restrições operadas através de Lei mas sem autorização expressa da Constituição.(278)
Em consequência, urge esclarecer os vários requisitos de que depende a edição de
uma lei restritiva, requisitos estes que alguma doutrina designa por «limites dos limites».(279)

6.4.1. REQUISITO DE LEI FORMAL (ARTIGO 18.º, N.º2, CRP)
O requisito de lei formal significa a exigência de uma «cadeia ininterrupta de legitimidade legal» ou seja, os direitos, liberdades e garantias só podem ser restringidos por
lei, articulando o artigo 18.º, n.º2, com o artigo 112.º, n.º2(280) – Princípio da paridade –
e com o artigo 165.º, n.º1, alínea b)(281), sobre uma reserva relativa de competência
legislativa. Este «regime orgânico» nos termos do qual, só a lei parlamentar ou o decreto-lei autorizado pode intervir normativamente no domínio desses direitos, excluindo-se, assim, a possibilidade de limitações que não tenham fundamento na lei.
A exigência de lei formal completa-se com um recorte material ou princípio de reserva
de lei material que por sua vez se divide em duas dimensões principais: a dimensão
negativa e a dimensão positiva – deve ser a lei a estabelecer efectivamente o regime
jurídico das matérias em questão –, esta visa assegurar um princípio de reserva material total.(282)

6.4.2. EXIGÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO
1.ª PARTE, CRP)

CONSTITUCIONAL

(ARTIGO 18.º, N.º2,

Acompanhamos o raciocínio de José Alexandrino(283), pela leitura do preceito do n.º2
do artigo 18.º, “(...) nos casos expressamente previstos na Constituição (...)”, nos
(277)

Cfr., CANOTILHO, Gomes, cit. 251, p.450; “Alude-se a reserva de lei restritiva. A constituição autoriza
a lei (artigo 18.º, n.º2) a estabelecer restrições ao conteúdo juridicamente garantido de um direito”.
(278)
Idem, Ibidem, cit. 251, p.450; “Trata-se de restrições ao conteúdo juridicamente garantido de um direito sem qualquer autorização constitucional expressa.”
(279)
Cfr., aprofundadamente, NOVAIS, Jorge, cit. 270, p.727; no mesmo sentido, Gomes Canotilho, cit.
251, p.453.
(280)
Cfr., art.º 112.º, n.º2, da CRP; “As leis e os decretos-leis têm igual valor, sem prejuízo da subordinação às correspondentes leis dos decretos-leis publicados no uso de autorização legislativa e dos que desenvolvam as bases gerais dos regimes jurídicos.”
(281)
Cfr., art.º 165.º, n.º1, alínea b), da CRP; “É da exclusiva competência da Assembleia da República
legislar sobre as seguintes matérias, salvo autorização ao Governo”:
alínea b); “Direitos, liberdades e garantias.”
(282)
Aprofundadamente, NOVAIS, Jorge, cit. 269, p. 824.
(283)
Cfr., ALEXANDRINO, José, cit. 264, p.120.
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aponta três teses, defensoras, nomeadamente, da relevância absoluta(284), da relevância relativa(285) e da irrelevância jurídica(286), inclinando-se o autor para a tese relativa,
no sentido de resolver a dificuldade que surja no quadro da norma, e portanto, no seio
das correntes relativizadoras centrípetas e concluindo:
A constituição não pode ter pretendido, nem pretende, excluir a existência de eventos verdadeiramente restritivos fora dos casos explicitamente enunciados. (...) ao ter
enunciado direitos, enunciou da mesma forma limites a esses direitos, limites que,
estando implantados na sua estrutura genética, são mais tarde despertados pela dinâmica da vida social, pela interacção das diversas esferas jurídicas, quando não
pela própria mutação das realidades sociais e históricas subjacentes.

6.4.3. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE
18.º, N.º2, 2.ª PARTE, CRP)

(287)

EM SENTIDO AMPLO

(ARTIGO

O princípio da proporcionalidade em sentido amplo ou da proibição do excesso, constitui um limite constitucional à liberdade de conformação do legislador e significa, neste
âmbito, que qualquer limitação, feita por lei ou com base na lei, deve ser adequada
(apropriada), necessária (exigível) e proporcional em sentido restrito (justa medida).
Entre o fim da autorização constitucional para uma emanação de leis restritivas e o
exercício do poder discricionário por parte do legislador ao realizar esse fim deve
existir uma inequívoca conexão material de meios e fins. No exercício do seu poder
ou liberdade de conformação dos pressupostos das restrições de D.L.G., o legisla(288)

dor está vinculado ao princípio material da proibição do excesso.

Dos ensinamentos do Prof.º Gomes Canotilho, retiramos, em relação ao subprincípio

(284)

Cfr., ALEXANDRINO, José, cit. 264, p. 120; o autor cita Manuel Afonso Vaz, que refere “do art.º 18.º
decorre o princípio da tipicidade das restrições legais aos direitos, liberdades e garantias, com a correlativa proibição de se acrescentar outras restrições, para além das expressamente previstas na Constituição.”
(285)
Idem, Ibidem, cit. 264, p.121; o autor, identificando-se com esta tese, diferencia contudo duas perspectivas: a primeira, na interpretação sistemática da constituição decorreria a necessidade de admitir, ao
lado das restrições expressamente autorizadas, restrições implícitas, restrições implicitamente autorizadas; por referência à necessidade de um fundamento normativo constitucional para a restrição, por intermédio da identificação das excepções lógicas e teleológicas à regra da necessidade de autorização expressa ou, ainda, como exigência subjacente à necessidade de resolver os conflitos ou colisões entre
direitos ou entre direitos e outros bens.
(286)
Idem, Ibidem, cit. 264, p.122; os defensores desta tese, afirmam que a regra enunciada no art.º 18.º,
n.º2, não pode ser levada a sério, e cita Pedro Soares Martinez e Jorge Reis Novais, como defensores,
onde este último afirma; “O legislador constituinte português proclamou uma regra que não tem correspondência na natureza das coisas, pois é da natureza dos direitos fundamentais eles entrarem em colisão
uns com os outros.”
(287)
Idem, Ibidem, cit. 264, p.123.
(288)
Cfr., CANOTILHO, Gomes, cit. 251, p. 457- 458.
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da adequação, a necessidade da medida restritiva ser apropriada para a prossecução
dos fins invocados pela lei; a exigência da necessidade pretende evitara adopção de
medidas restritivas de direitos, liberdades e garantias que, embora adequados, não
sejam necessários para se obterem os fins de protecção visados pela Constituição ou
a lei – uma lei será então exigível ou necessária quando não for possível escolher outro meio igualmente eficaz, mas menos «coactivo», relativamente aos direitos restringidos, por último, o subprincípio da proporcionalidade em sentido restrito, significa que
uma lei restritiva, mesmo adequada e necessária, pode ser inconstitucional, quando
adopte «cargas coactivas» de direitos, liberdades e garantias «desmedidas», «desajustadas», «excessivas» ou «desproporcionadas» em relação aos resultados obtidos.

6.4.4. O REQUISITO DA GENERALIDADE E DA ABSTRAÇÃO DA LEI RESTRITIVA
(ARTIGO 18.º, N.º3, 1.ª PARTE, CRP)
Uma lei geral e abstracta é aquela que se dirige a um número indeterminado ou indeterminável de pessoas ou regula um número indeterminado ou indeterminável de casos. O que este preceito proíbe, são as leis individuais e concretas.
Para José Alexandrino, em suma, três coisas resultam dos requisitos da generalidade
e da abstracção: a exigência visa proibir a utilização neste domínio de leis de natureza
individual e concreta; assegurar que através da restrição não seja afectado o postulado de uma «liberdade igual», e, podendo, eventualmente não dispensar a consideração de outros princípios, designadamente a componente de justiça material inerente à
dimensão positiva do princípio da igualdade.

6.4.5. PRINCÍPIO DA SALVAGUARDA
N.º3, 2.ª PARTE, CRP)

DO NÚCLEO ESSENCIAL

(ARTIGO 18.º,

Para Gomes Canotilho, “existe um núcleo essencial dos direitos, liberdades e garantias que não pode, em caso algum, ser violado.” (289)
Acompanhando, contudo, o raciocínio de José Alexandrino(290), esclarece-nos este autor, que o preceito é originário da Alemanha, mas mesmo lá, está envolto em controvérsia, pelo desfasamento entre a sua fórmula e o seu sentido útil. Por cá, utilizando
um chavão sobejamente conhecido «a doutrina divide-se»; ora na sua relativização,

(289)
(290)

Cfr., CANOTILHO, Gomes, cit. 251, p. 458.
Cfr. ALEXANDRINO, José, cit. 264, p.130.
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ora na sua aceitação. Assim, temos por um lado uma teoria absoluta e uma teoria relativa e entre uma teoria objectiva e uma teoria subjectiva. O autor, defendendo a integração de cada direito fundamental numa rede normativa de interacções é insustentável uma concepção absoluta e subjectiva da garantia do conteúdo essencial; Gomes
Canotilho(291), num gesto de maturação e bastante sapiência, opta por uma teoria mista, no seu todo, obtendo o melhor de dois mundos.

6.5. COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS
Antes de nos focarmos no concreto, julgamos útil uma perspectiva geral dos direitos
fundamentais.
Entende-se por direitos fundamentais, aqueles direitos inerentes à própria condição
humana e, que estão, necessariamente previstos no ordenamento jurídico. Mas sabese ainda, que é muito difícil encontrar um conceito específico e definitivo do que realmente se entende por direitos fundamentais.
O termo “direitos fundamentais” deve ser reservado para aqueles direitos do ser humano, reconhecidos e positivados na esfera do direito constitucional positivo, de um
determinado estado; ou, nas palavras de Jorge Miranda, “(...) os direitos ou as posições jurídicas activas das pessoas enquanto tais, individual ou institucionalmente consideradas, assentes na Constituição, seja na Constituição formal seja na Constituição
material”(292); considerando ainda este autor; “a primeira função dos direitos fundamentais é a defesa da «pessoa humana» e da sua dignidade perante os poderes do Estado”.
Aquilo a que se chama ou que é lícito chamar direitos fundamentais pode, afinal, ser
considerado em diversas perspectivas:
Os direitos fundamentais tanto podem ser vistos enquanto direitos naturais de todos
os Homens, independentemente dos tempos e dos lugares – perspectiva filosófica
ou jusnaturalista –; como podem ser referidos aos direitos mais importantes das
pessoas, num determinado tempo e lugar, isto é, num Estado concreto ou numa
comunidade de estados – perspectiva estadual ou constitucional –; como ainda podem ser considerados direitos essenciais das pessoas num certo tempo, em todos

(291)

Cfr., CANOTILHO, Gomes, cit. 251, p.459.
Cfr., MIRANDA, Jorge – Manual de direito constitucional, Tomo IV, Direitos Fundamentais, 4ª Edição,
Coimbra: Coimbra Editora, 2008, p. 9.
(292)
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os lugares ou, pelo menos, em grandes regiões do mundo - perspectiva universalista ou internacionalista.

(293)

Um direito fundamental, é então, uma situação jurídica activa, revestida de certas características ou caracteres básicos e inerentes à própria condição humana.
A evolução dos direitos fundamentais é – tem sido – uma evolução acumulativa e não
alternativa(294) ou nas palavras de Vieira de Andrade(295) em busca de um «estatuto de
humanidade», que caracteriza sinteticamente essas transformações, “de acumulação,
de variedade e de abertura”.
Bacelar Gouveia(296), aponta nesta evolução – desde o liberalismo até à globalização
moderna –, três períodos ou gerações de direitos fundamentais; nós, acrescentaríamos, se nos é permitido, uma quarta geração no início do segundo milénio, que diz
respeito à investigação científica em matéria de manipulação genética, com o mapeamento e sequenciação do Genoma Humano, resultando entre outros, o direito fundamental à autodeterminação informacional, que Jorge Miranda(297), considera que não
entram no âmbito dos direitos fundamentais, porque pertencem a outra área, o direito

(293)

ANDRADE, Vieira de, cit. 268, p.15.
A expressão é de GOUVEIA, Bacelar – Manual de direito constitucional, Vol. II, Parte especial, Coimbra: Almedina, 2005, p.1025. O autor considera; “(...) por cuja acção se adicionaram novos direitos àqueles que já pertenciam ao catálogo dos direitos fundamentais previamente positivados nos textos constitucionais”.
(295)
Cfr., ANDRADE, Vieira de, cit. 268, p.68.
(296)
Cfr., GOUVEIA, Bacelar, cit. 294, p.1022-1024. O autor distingue o período liberal, onde consagra a
primeira geração de direitos fundamentais como conjunto de direitos de natureza negativa; ou, “status
libertatis” – direitos de liberdade –, na definição tripartida de Georg Jellinek.
Na expansão do liberalismo para a “democracia”, que o autor identifica como período social e que veio
consagrar a segunda geração de direitos fundamentais, “status civitatis” – direitos cívicos –; o alargamento dos fins do Estado e neles reflectir uma protecção de natureza social e um certo papel na garantia e
aplicação de certos direitos, “status activus”.
Na expansão do liberalismo para a “democracia” – finais do século XIX até depois da II Guerra Mundial –,
a que o autor identifica como período social e que consagrou a segunda geração de direitos fundamentais, “status civitatis” – direitos cívicos –, quando o estado reconhece, na realização das suas tarefas, ao
indivíduo a capacidade jurídica de pretender que o poder público actue em seu favor, concedendo-lhe
pretensões jurídicas positivas; nasceram os direitos de natureza social, e o estado como detentor de um
papel na garantia de aplicação desses direitos, “status activus”. A partir da década de 60 do século XX,
começou a desenhar-se uma nova categoria de direitos humanos; o período cultural que o autor já considera no último quartel do século XX como a terceira geração ou “status activae civitatis”; nesta perspectiva, os direitos do Homem reconduzir-se-iam a três categorias fundamentais: os direitos de liberdade, os
direitos de prestação – igualdade – e os direitos de solidariedade. O contexto destes direitos fundamentais vai ao encontro de vários factores característicos da sociedade actual; Sociedade de risco (Ulrich
Beck), sociedade global, sociedade de informação.
Com o fim do século XX e início do século XXI, assiste-se ao que se pode chamar “direitos de quarta geração” – que o autor, de certa forma, parece ainda englobar na terceira geração –; direitos dos povos,
direito da humanidade; com a discussão internacional em torno do problema do direito a um ambiente
saudável e sustentável como património comum da humanidade; a investigação científica em matéria de
manipulação genética com o mapeamento e sequenciação do genoma humano, conseguido pelo projecto
genoma humano e os problemas advindos da autodeterminação informacional.
(297)
Cfr., MIRANDA, Jorge de, cit. 292, p.29.
(294)
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dos povos.
Aqui chegados, apraz-nos dizer, que os direitos fundamentais, não são contudo, infalíveis, e por isso existem actualmente inúmeros perigos que podem lançar dúvidas
quanto à efectividade da sua protecção, tais como: banalização, uniformização e processualização.
Para terminar esta breve perspectiva dos direitos fundamentais, pedimos emprestada
esta ideia de Vieira de Andrade:
Num momento em que todas as construções iluministas ameaçam desmoronamento, a ideia dos «direitos fundamentais» será porventura, como alguém já disse, a última «grande narrativa» da modernidade, o cerne do projecto kantiano para uma
«paz perpétua».

(298)

Agora, quanto ao concreto, do presente subcapítulo, no que tange a colisão e/ou conflito de direitos fundamentais; auxiliamo-nos – mais uma vez – dos ensinamentos de
Vieira de Andrade, quando nos diz: “haverá colisão ou conflito sempre que se deva
entender que a Constituição protege simultaneamente dois valores ou bens em contradição numa determinada situação concreta.”(299) Mas não podemos, por uma questão panorâmica, de deixar de apreciar o entendimento de José Alexandrino, quando
nos diz:
Configura-se uma situação de «colisão de direitos» quando, num caso concreto, a
protecção jurídica emergente do direito fundamental de alguém colida com a de um
direito fundamental de terceiro ou com a necessidade de proteger outros bens ou interesses constitucionais.

(300)

Por entendermos, mais abrangente e quiçá mais consentânea com a realidade social
actual.

(298)

Cfr., ANDRADE, Vieira de, cit. 268, p.71.
Idem, Ibidem, cit. 268, p. 321.
(300)
Cfr., ALEXANDRINO, José, cit. 264, p.116.
(299)
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Para resolver situações de colisão de direitos, se nos pudéssemos auxiliar do CC,
através do preceituado no seu artigo 335.º(301), era de mais fácil resolução com recurso
sistemático através de uma preferência abstracta, com mero recurso à ideia de uma
ordem hierárquica dos valores em disputa, o que segundo Gomes Canotilho(302) se traduziria numa colisão autêntica de direitos fundamentais, com eficácia horizontal; mas
no plano constitucional, não há hierarquia entre princípios constitucionais, ou seja, todas as normas constitucionais têm igual dignidade e importância.
Numa situação concreta de existência de regras incompatíveis entre si - denominada
antinomia –, existem, como é sabido, três critérios para a solução de conflitos: o critério cronológico – regra posterior derroga a anterior se com ela for incompatível –, o
critério hierárquico – lei superior «lei» revoga a inferior «decreto-lei» se com ela for
incompatível – e, por último, o critério da especialidade – lei especial revoga a geral –,
aplicando-se um destes três critérios de forma que sempre uma prevalecerá sobre a
outra.
Contudo, do ponto de vista jurídico – e teórico –, não há hierarquia entre princípios
constitucionais; todas as normas constitucionais têm igual dignidade e importância; tal
como se pode partir da premissa, que não existem direitos fundamentais absolutos,
assim, surgindo um espaço de tensão entre normas constitucionais ocupando posições antagónicas(303), a doutrina estrangeira desenvolveu, principalmente, duas teorias
para a solução de conflitos entre princípios constitucionais: a primeira é a teoria do
princípio da concordância prático ou harmonização (Konrad Hesse)(304) e a teoria do
princípio da dimensão de peso ou importância (Ronald Dworkin).(305)
O princípio da concordância prática, baseia-se na unidade constitucional. Este princí-

(301)

Cfr., artigo 335.º, do CC;
n.º1, “Havendo colisão de direitos iguais ou da mesma espécie, devem os titulares ceder na medida do necessário para que todos produzam igualmente o seu efeito, sem maior detrimento para
qualquer das partes”.
n.º2. “Se os direitos forem desiguais ou de espécie diferente, prevalece o que deva considerar-se
superior”.
(302)
Cfr., CANOTILHO, Gomes, cit. 251, p.1270, “(...) quando o exercício de um direito fundamental por
parte do seu titular colide com o exercício do direito fundamental por parte de outro titular.”
(303)
Que apesar de tudo se deverão distinguir os conflitos que ocorrem para determinar as situações conflituantes, que se subdividem em três categorias: a concorrência de direitos fundamentais; a colisão de
direitos fundamentais e os conflitos entre um direito fundamental e um bem jurídico tutelado.
(304)
Cfr., HESSE, Konrad – Grundzüge des Verfassungsrechs zur Bundesrepublik Deutschand. [s.l.], 20.ª
Edição, 1995, p. 27.
(305)
Grande pensador do Século XX (e Século XXI); jurista e professor Norte-Americano, com enormes
contributos para a Filosofia do Direito; controverso nas suas posições e na Teoria do Direito como integridade, que defende; Vd. HESPANHA, António – O Caleidoscópio do Direito. O direito e a justiça nos nossos dias e no mundo de hoje. Coimbra: Almedina, 2ª Ed., reelaborada, 2009, p. 138.
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pio visa estabelecer um equilíbrio entre os direitos e bens jurídicos protegidos; harmonizá-los no caso concreto através de um juízo de ponderação, no intuito de preservar
ao máximo os direitos em conflito.
De acordo com este princípio, deve-se buscar a optimização entre os direitos e os valores em jogo, para que se possa estabelecer um concordância prática que deve resultar numa ponderação proporcional dos direitos fundamentais e/ou valores fundamentais em colisão. Destarte, o critério não será a prevalência absoluta de um valor sobre
o outro, mas a tentativa de aplicação simultânea e compatibilizada de normas, mesmo
que, no caso concreto, fique atenuada uma delas.
Existem duas modalidades de aplicação da concordância prática: colisão com redução
bilateral e colisão com redução unilateral.
Na primeira existe a possibilidade de exercício conjunto dos direitos fundamentais,
através de um processo limitativo de ambos.
Na colisão com redução unilateral ocorre a possibilidade do exercício conjugado dos
direitos fundamentais, através da relativização de apenas um deles, sem a qual haveria a completa aniquilação do outro direito.
A teoria que defende o princípio da dimensão de peso e importância, funciona como
subsidiária da concordância prática – na impossibilidade desta se poder aplicar –, e
segundo o critério de que quando se entrecruzam vários princípios, deve-se ter em
conta o peso relativo de cada um deles. Só estando perante o caso concreto se poderá resolver o problema da aparente colisão de princípios, mediante uma ponderação –
objectiva e subjectiva – de valores. O intérprete, na análise do caso concreto, verificará qual o valor que o ordenamento, no seu conjunto, deseja preservar, naquela situação em concreto; quando a realização concomitante, dos direitos em colisão, tornando-se impossível, pois o exercício de um deles exclui o outro; estamos perante uma
colisão excludente.

6.6. SÍNTESE CONCLUSIVA
A conquista de direitos individuais, tem vindo, paulatinamente desde A Revolução
Francesa no final do século XVIII, a traduzir-se num avanço civilizacional
Apesar de se entender, hoje em dia, que os direitos fundamentais não são absolutos,

Paulo Filipe Horta Peres

106

Recolha compulsiva de material biológico para análise de perfis de DNA em investigação criminal

nem sequer o direito à vida o é, pois como é sabido, o legislador ordinário previu, in
extremis, atendendo a certos pressupostos e alguns requisitos, que uma pessoa em
legitima defesa – artigo 32.º do CP(306) – possa, para salvaguardar a sua vida ou de
terceiro “tirar” a vida de outrem, ou o direito de necessidade, ínsito no artigo 34.º do
CP(307) ou ainda o estado de necessidade nos termos do artigo 35.º n.º1 do CP(308); entendemos, com base no artigo 1.º(309) da nossa Lei Fundamental, que todos os direitos
fundamentais têm absoluta dignidade constitucional.
Para o nosso trabalho, decidimos, destacar os direitos fundamentais; à integridade
pessoal; à reserva da intimidade da vida privada e familiar e o direito à autodeterminação informativa; no que aos dados genéticos individuais e informatizados diz respeito;
por considerarmos serem aqueles que mais afectados são; numa recolha de material
biológico para posterior tipagem do perfil de DNA, em investigação criminal.
Os direitos que evidenciamos, não são absolutos, mas são fundamentais tutelado quer
pelo direito privado – CC –, quer pelo direito público – Código Penal –; para além de
uma ampla protecção constitucional; que apesar de permitir a sua restrição, estabelece regras bastante apertadas para a sua concepção.
A doutrina e a jurisprudência – maioritária – portuguesas, entendem, aquando de colisão verdadeira de direitos fundamentais, com eficácia vertical, seguir o entendimento
da teoria da concordância prática; quiçá por razões securitárias e de política criminal;
(306)

Cfr., artigo 32.º; “Constitui legítima defesa o facto praticado como meio necessário para repelir a
agressão actual e ilícita de interesses juridicamente protegidos do agente ou de terceiro”. Os pressupostos são aquilo que no preceito caracteriza a situação exterior, face à qual o agente vai actuar. Os requisitos balizam o comportamento do agente para que ele seja justificado, assim, temos como requisitos, uma
agressão, que seja actual, ilícita, visando interesses do agente ou terceiro; o meio necessário, atendendo
simultaneamente a três condições: impossibilidade de se recorrer, em tempo útil, à força pública; adequado, que possa permitir a cessação da agressão e dos meios à disposição do agente, o menos gravoso.
Como último requisito, o elemento subjectivo, i.e. animus defendendi, que é o conhecimento da agressão
e o espírito de defesa, que como é sabido, se desdobra em duas componentes: intelectual, é necessário
que o agente identifique a situação como agressão, e o volitivo, que é a vontade de repelir a agressão.
(307)
Cfr. artigo 34.º; “Não é ilícito o facto praticado como meio adequado para afastar um perigo actual que
ameace interesses juridicamente protegidos do agente ou de terceiro, quando se verificarem os seguintes
requisitos:”
alínea a); “Não ter sido voluntariamente criada pelo agente a situação de perigo, salvo tratando-se de
proteger o interesse de terceiro”;
alínea b); “Haver sensível superioridade do interesse a salvaguardar relativamente ao interesse sacrificado”; e
alínea c); “Ser razoável impor ao lesado o sacrifício do seu interesse em atenção à natureza ou ao
valor do interesse ameaçado”.
(308)
Cfr., artigo 35.º n.º1; “Age sem culpa quem praticar um facto ilícito adequado a afastar um perigo actual, e não removível de outro modo, que ameace a vida, a integridade física, a honra ou a liberdade do
agente ou de terceiro, quando não for razoável exigir-lhe, segundo as circunstâncias do caso, comportamento diferente”.
(309)
Cfr., artigo 1.º; “Portugal é uma República soberana, baseada na dignidade da pessoa humana e na
vontade popular e empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e solidária.”
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aquilatando os interesses em confronto com referência ao princípio da proibição do
excesso, nas suas vertentes; adequação; necessidade e proporcionalidade em sentido
estrito.
No geral, concordamos com esta posição dos nossos tribunais; que, ademais, deve
ser ponderada casuisticamente; pois cada caso é um caso e, como tal, deve ser ponderado.
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7. ESPECIFICIDADES DA BASE DE DADOS DE PERFIS DE DNA PORTUGUESA
“É a partir do que é, que a criminologia avança juízos de dever ser; e é a partir do
que deve ser que a política criminal se propõe transformar o que é!”

(310)

7.1. A BASE DE DADOS NACIONAL DE PERFIS DE DNA COM FINALIDADES
CRIMINAIS

Começamos por referir que a criação em Portugal de uma base de dados de perfis de
DNA, foi mais uma “obrigação” do que uma “vocação”, i.e., Portugal ao pertencer à
União Europeia, assume responsabilidades (obrigações), nomeadamente, ao nível do
seu «terceiro pilar», na cooperação policial e judiciária em matéria penal – como já referido supra, capítulo 5, subcapítulo 5.3. –.
Neste âmbito, julgamos necessário recuar ao ano de 1992, quando o comité de ministros do Conselho da Europa, em 10 de Fevereiro, aprovou uma extensa recomendação sobre o uso da análise do ácido desoxirribonucleico no âmbito do sistema de justiça penal(311), por motivos de “progresso da sociedade”. Esta recomendação estabelece
um conjunto de regras relativas à colheita das amostras – de sangue – e a sua utilização para efeitos de análise de DNA com finalidades de identificação. De entre as várias considerações e/ou recomendações, chama-se a atenção, que esta recomendação admitiu explicitamente a recolha de material genético – nomeadamente o sangue
por expiração – sem o consentimento do “suspeito”; acentuando que a sua recusa para dar consentimento pode ser usado pelo tribunal contra ele, como obstrução à realização da justiça e da descoberta da verdade material. Na possibilidade de se vir a utilizar o DNA codificante, constatamos, que a recomendação teve o cuidado de frisar a
preocupação em relação à possibilidade de obtenção de informações genéticas, “separando as águas” entre as amostras obtidas para fins médicos não poderem ser usadas para fins criminais; deixando liberdade às legislações nacionais de legislarem ou
sobre a adopção de um catálogo de crimes ou independentemente da gravidade dos
mesmos, entre outros.

(310)

DIAS, Figueiredo e ANDRADE, Costa, cit. 46, p.112-113.
Recomendação N.º R(92)1, do Comité de Ministros do Conselho da Europa, adoptada na reunião
470.ª, em 10 de Fevereiro de 1992.
(311)
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Foi com base na recomendação que alguns países da União Europeia decidiram alterar as suas práticas, quanto a esta matéria, legislando; e com suporte legal, permitir à
investigação criminal dar um passo em frente.
Cinco anos mais tarde, o Conselho da União Europeia, através da resolução
(97/C193/02)(312), veio convidar e incentivar os Estados Membros a considerarem a
possibilidade de criar bases de dados nacionais de DNA; aconselhando os Estados
Membros, aquando da instalação dos sistemas informáticos de tratamento de dados a
ter em conta os resultados dos estudos da Interpol; dando liberdade, aos respectivos
Estados, em que condições e em relação a que tipo de delitos poderão ser armazenados os resultados das análises de DNA nas suas bases nacionais; instando ainda os
Estados a realizar um estudo aprofundado sobre um sistema de intercâmbio de informação, devendo limitar-se aos resultados de análises de DNA que, por confrontação,
possam indicar se uma pessoa consta de um ficheiro ou pode estar relacionada com
alguns dos indícios detectados na sequência de um crime.
O Conselho da União Europeia, por resolução (2001/C187/01)(313), relativa ao intercâmbio de resultados de análises de DNA,, estabeleceu uma lista mínima dos marcadores de DNA utilizados nas análises de DNA para fins judiciais nos Estados Membros, no âmbito do intercâmbio; esta lita, constante do anexo I, continha uma série
normalizada europeia (ESS) que incluía 7 marcadores iniciais.
Em Novembro de 2004, foi adoptado pelo Conselho da Europa o Programa da Haia,
com objectivo de reforçar a liberdade, a segurança e a justiça na União Europeia.
Entretanto, em Maio de 2005 – e com base no princípio da disponibilidade incluída no
Programa da Haia –, sete Estados Membros da UE assinaram o Tratado de Prüm,
com o objectivo de aprofundar a cooperação transfronteiras, em particular, no domínio
da luta contra o terrorismo, a criminalidade transfronteiras e a migração ilegal. Este
tratado – como já referido, noutro lugar – prevê a cooperação transfronteiriça através
do intercâmbio de informações sobre perfis de DNA, impressões digitais, registo de
veículos e dados pessoais e não pessoais. O Tratado de Prüm previa – como veio a
acontecer – a sua incorporação na ordem jurídica comunitária três anos após a data

(312)
(313)

Resolução do Conselho (97/C193/02); JO C n.ºC193 de 24.6.1997, p.2-3.
JO C 187 de 3.7.2001, p.1-4.
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da entrada em vigor.(314)
O Conselho da União Europeia, pela Decisão 2008/615/JAI de 23 de Julho de 2008,
incorpora o conteúdo das disposições do Tratado de Prüm no quadro jurídico da EU,
incluindo na decisão princípios relativos à protecção de dados(315), estabelecendo agora, o recurso ao DNA não-codificante e impondo um prazo de um ano(316) para os Estados-Membros tomarem as medidas necessárias para darem cumprimento às disposições da decisão.
No mesmo dia da Decisão 2008/615/JAI, o Conselho adopta a Decisão 2008/616/JAI,
com o objectivo de estabelecer as disposições administrativas e técnicas necessárias
à execução daquela Decisão, nomeadamente os princípios que regem o intercâmbio
de dados de DNA, artigo 7.º.(317)
O Conselho da UE aprovou a Decisão-Quadro 2008/977/JAI, de 27 de Novembro de
2008; relativa à protecção de dados pessoais tratados no âmbito da protecção policial
e judiciária em matéria penal, com a finalidade de garantir um elevado nível de protecção dos direitos e liberdades fundamentais das pessoas singulares e, nomeadamente,
do seu direito à privacidade, no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais (artigo 1.º).
Em Portugal, o programa do XVII Governo Constitucional(318) dizia: “Será criada uma
base geral de dados genéticos para toda a população para fins de identificação civil,
que servirá igualmente fins de investigação criminal”, com o “chavão”: “A impressão
digital genética é a impressão digital dos tempos modernos”, que, no que diz respeito
à investigação criminal – que é a incidência do nosso trabalho –, serviria para “identificação de delinquentes”, “exclusão de inocentes” e “prevenção da criminalidade”. Digase, antes de mais, que uma base de dados de perfis de DNA geral para toda a popu(314)

Cfr., artigo 1.º, n.º4, Conselho da União Europeia, Convenção de Prüm. Bruxelas, 7 de Julho de 2005.
10900/05.
(315)
Cfr., artigo 25.º, n.º2; “A transmissão de dados pessoais ao abrigo da presente decisão só pode ser
efectuada quando as disposições do presente capítulo tenham sido incorporadas na legislação nacional,
no território dos Estados-Membros que participem nessa transmissão. O conselho decide, por unanimidade, se está cumprido este requisito.”
(316)
Cfr., artigo 36.º, n.º1; “Os Estados-Membros devem tomar as medidas necessárias para dar cumprimento às disposições da presente decisão no prazo de um ano após o início da sua produção de efeitos(...).”
(317)
Cfr., artigo 7.º, n.º1; “Os Estados-Membros utilizam as normas existentes em matéria de intercâmbio
de dados de DNA, como a Série-Padrão Europeia (ESS) ou o Conjunto Normalizado de Loci da Interpol
(ISSOL).”
(318)
No XII Programa, nomeadamente, capítulo V, «Qualidade da Democracia, Cidadania, Justiça e Segurança», subcapítulo II, N.º 6, «Tornar mais eficaz o combate ao crime e a justiça penal, respeitando as
garantias de defesa», p.142.
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lação – à semelhança do bilhete de identidade ou cartão do cidadão –, traria vantagens, em primeiro lugar, no cumprimento efectivo do princípio da igualdade(319); contudo, esta pretensão “programática”, caiu por terra.
O Prof. Doutor Francisco Corte Real ao participar num programa, “conversas com cientistas”, em 2007, no Museu de Ciência da Universidade de Coimbra, ao referir-se às
bases de dados de perfis de DNA, dizia:
Não se está a falar de novidade científica absolutamente nenhuma, mas em reunir
dados dispersos. Neste momento não há a possibilidade legal de cruzar dados –
bom, não só cruzar dados, diríamos! –, a vítima faz tudo bem, o Instituto (INML) faz
a análise, e depois não serve absolutamente para nada!

(320)

Em 12 de Fevereiro de 2008, viria finalmente a ser adoptada a Lei n.º5/2008(321), que
procedeu à aprovação da criação de uma base de dados de perfis de DNA para fins
de identificação civil e investigação criminal(322); cujo processo legislativo se tinha iniciado em 08 de Junho de 2007, mediante a entrada da proposta de lei 144/X “Aprova a
criação de uma base de dados de perfis de DNA para fins de identificação civil e criminal”; tendo vindo a ser admitida em 12 de Junho de 2007, sendo anunciada e publicada(323), respectivamente em 14 e 15 de Junho de 2007. Depois, percorre toda uma série de “labirintos legislativos”, até chegar às votações, onde a votação final global ocorreu em 06 de Dezembro de 2007.(324) Com uma vacatio legis de 30 dias, entrou em
vigor em 13 de Março de 2008, por força do seu artigo 41.º e último.

(319)

Cfr., artigo 13.º, n.º1, da CRP; “Todos os cidadão têm a mesma dignidade social e são iguais perante
a lei.”
(320)
Entre Março de 2005 e Janeiro de 2008, o INML, realizou mais de 430 mil perícias nos diversos domínios, dos quais 11% foram investigações no âmbito da patologia forense; 50% na clínica forense; 30%
na toxicologia forense e os 9% restantes referentes à genética forense. A patologia forense é responsável
pelas autópsias médico-legais e exames de anatomia patológica. A clínica forense avalia danos provocados na integridade psicofísica das vítimas. À toxicologia forense compete a realização de perícias e exames laboratoriais químicos e toxicológicos. Finalmente no âmbito da genética forense, o INML realiza
perícias e exames de identificação genética, nomeadamente as perícias de investigação biológica de parentesco, de identificação individual, de criminalística biológica ou outros. Cfr., CAETANO, Eduardo – RTP
Multimédia, em 23.03.2008. [Consult. 20 Nov. 2010]. Disponível em www: <URL:http://www1.rtp.pt/noti
cias/index.php?article=335010&visual=26&rss=0>.
(321)
Diário da República, I.ª Série-A, n.º30/X/3, de 12 de Fevereiro de 2008, p.962-968.
(322)
Como já advertido, é com fins de investigação criminal, que incide o nosso trabalho, não nos debruçando sobre a componente de investigação civil.
(323)
Diário da Assembleia da República, Série A, n.º94/X/2, de 15 de Junho de 2007, p.16-27, [Consult. 24
Nov. 2010]. Disponível em www: <URL:http://app.parlamento.pt/DARPages/DAR_FS.aspx?Tipo=DAR+
II+s%c3%a9rie+A%&Numero=94&Legislatura=X&SessaoLegislativa=2&Data=2010-1124&Paginas=16-27
&PagIni=0&PagFim=0&Observacoes=&Suplemento=.&PagActual=0>.
(324)
Diário da Assembleia da República, I.ª Série, n.º22/X/3, de 07 de Dezembro de 2007, p.44-44. [Consult. 24 Nov. 2010]. Disponível em www: <URL:http://app.parlamento.pt/DARPages/DAR_FS.aspx?Tipo
=DAR+I+s%c3%a9rie&tp=D&Numero=22&Legislatura=X%SessaoLegislativa=3&Data=2010-11-24&Pagin
as=46&PagIni=0&PagFin=0&Observacoes=&Suplemento=.&PagActual=0>.
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Nos termos do artigo 39.º(325) da Lei n.º5/2008, de 12 de Fevereiro, que previa um prazo de seis meses para aprovação do regulamento de funcionamento da base de dados, só veio a ocorrer quatro meses após o limite do prazo estabelecido, por deliberação n.º3191/2008(326) do INML, IP.
Ainda não seria agora que a base de dados estaria apta a iniciar o objectivo para que
foi criada “inserção de perfis de DNA para comparação”, pois faltava regular quais os
marcadores a utilizar para a “tipagem”; na sequência da resolução 2001/C187/01, de
25 de Junho de 2001 do Conselho da UE, a portaria n.º270/2009, de 17 de Março dos
Ministérios da Justiça e da Saúde(327), em artigo único, fixa 7 marcadores de inserção
obrigatória mais a amelogenina; e 16 marcadores de inserção complementar.
Em 30 de Novembro de 2009(328), o Conselho da UE, aprovou a Resolução (2009/
C296/01), relativa ao intercâmbio de resultados de análises de DNA; que substitui a
Resolução 2001/C187/01, que fixava em 7 os marcadores ESS; para agora aumentar
essa série de 7 para 12 marcadores; pois o valor estatístico dos dados de DNA corresponde à probabilidade de concordância aleatória que depende inteiramente do número de marcadores de DNA que forem analisados e incentivando os EstadosMembros a aplicarem esta resolução, o mais tardar em 24 meses.
Quanto a este aspecto, o Prof. Corte Real, vinculou-nos – para o caso concreto da
Base de Dados portuguesa, e apesar da sugestão da Resolução (2009/C296/01) –
que irão propor 7 marcadores (incluindo os cinco novos sugeridos nesta Resolução de
2009) mais. A amelogenina; que é o marcador que identifica o sexo, e, na realidade, o
único codificante.(329)
De referir que Portugal cumpriu – desta vez! – os prazos, pois dispunha até final de
Novembro de 2011 para aplicar esta resolução, conseguindo-o seis meses antes, decisão do Conselho da UE (2011/472/UE)(330), de 19 de Julho onde no seu artigo 1.º se

(325)

Cfr., artigo 39.º; “O regulamento de funcionamento da base de dados de perfis de DNA é aprovado
pelo Conselho Médico-Legal do INML no prazo de seis meses após a publicação da presente lei.”
(326)
Diário da República, 2.ª série, N.º234, de 3 de Dezembro de 2008, p.48881-48886.
(327)
Diário da República, 1.ª série, N.º53, de 17 de Março de 2009, p.1704.
(328)
Resolução do Conselho (2009/C296/01), JO C 296 de 5.12.2009, p.1-3.
(329)
Cfr., cit. 13, Apêndice “A”.
(330)
JO UE L 195/71, de 27.7.2011, p.71.
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confirma.(331)
Quanto à sistematização da Lei n.º5/2008, de 12 de Fevereiro, é composta por quarenta e um artigos distribuídos por oito capítulos.
Não querendo parecer “maçudos”, apenas destacaremos alguns artigos como por
exemplo; no capítulo I, artigo 1.º, n.º2; “A base de dados de perfis de DNA serve ainda
finalidades de investigação criminal”; artigo 3.º, os “Princípios gerais”; artigo 4.º
n.º3(332), as “Finalidades” que se conjuga com o artigo 8.º “Recolha de amostras com
finalidades de investigação criminal” do capítulo II.
No capítulo II, artigo 9.º( 333 ) “Direito de informação”, que se conjuga, além da Lei
n.º67/98, de 26.10 (Lei de protecção de dados pessoais), com a Deliberação
n.º3191/2008, de 3.12.2008 do INML, IP, anexo III. No mesmo capítulo, artigo 10.º(334)
“Modo de recolha”, que se conjuga com o artigo 8.º(335) da Deliberação n.º3191/2008
em consonância com o artigo 25.º, n.º1 e artigo 1.º da CRP.
Com a efectiva operacionalidade, no território nacional, da base de dados de perfis de
DNA a partir de Março de 2009, não é de estranhar que o primeiro perfil só tenha sido
inserido após – muito após – aquela(336) data; hoje, quase dois anos de efectiva operacionalidade – e três da sua aprovação –, só estão inseridos trezentos e oitenta e quatro perfis; existindo, aproximadamente, quinhentos outros que aguardam inserção; para além de cerca de duas mil e quinhentas amostras no Laboratório da Polícia Científi(331)

Cfr., artigo 1.º; “Para efeitos de consulta e comparação automatizada de dados de DNA, Portugal
aplicou integralmente as disposições gerais relativas à protecção de dados previstas no capítulo 6 da decisão 2008/615/JAI, estando habilitado a receber e a transmitir dados pessoais nos termos dos artigos 3.º
e 4.º dessa decisão a partir da data da entrada em vigor da presente decisão.”
(332)
Cfr., artigo 4.º, n.º3; “As finalidades de investigação criminal são prosseguidas através da comparação
de perfis de DNA, relativos a amostras de material biológico colhidas em locais de crimes com os das
pessoas que, directa ou indirectamente, a eles possam estar associadas, com vista à identificação dos
respectivos agentes, e com os perfis existentes na base de dados de perfis de DNA, com as limitações
previstas no artigo 20.º.”
(333)
Cfr., artigo 9.º; “Antes da recolha da amostra, o sujeito passivo da colheita goza do direito de informação, previsto no n.º1 do artigo 10.º da Lei da Protecção de Dados Pessoais, com as necessárias adaptações, devendo ser informado, por escrito, nomeadamente”: Das várias alíneas que fazem parte do artigo
(alínea a) a e)), informação idêntica Cfr., Anexo “D”, «Informação de Finalidades da Colheita».
(334)
Cfr., artigo 10.º; “A recolha de amostras em pessoas é realizada através de método não invasivo, que
respeite a dignidade humana e a integridade física e moral individual, designadamente pela colheita de
células da mucosa bucal ou outro equivalente, no estrito cumprimento dos princípios e regime do Código
de Processo Penal.”
(335)
Cfr., artigo 8.º; “A recolha de amostras em pessoas é feita em duplicado, através da colheita de células da mucosa bucal ou de outro método não invasivo que respeite a dignidade humana e a integridade
física e moral individual.” Cfr., Anexos “B”, «Auto de Colheita de Amostras em Condenados», e, “C”, «Auto de Colheita de Amostras em Aguidos».
(336)
O primeiro perfil foi inserido com “pompa e circunstância”, pelo então, Ministro da Justiça, Dr. Alberto
Costa, em 13.02.2010; dois anos depois da aprovação da base de dados e um ano após a sua plena operacionalidade.
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ca da Polícia Judiciária (LPCPJ), recolhidas antes de 2008, que aguardam autorização
para serem inseridos na base de perfis de DNA(337); sobretudo em termos práticos,
pois só na última semana de Janeiro último, aconteceu o primeiro “matche”, ou seja, a
primeira coincidência confirmada entre uma “amostra problema” e uma “amostra referência”, concretamente, o perfil de um condenado por furto, coincidiu com vestígios
encontrados no local do delito; muito aquém do inicialmente esperado e desejado,
mas que tem uma explicação, que tentaremos dar nas conclusões finais.

7.1.1. EM QUE CIRCUNSTÂNCIAS E DE QUEM SE PODE FAZER A RECOLHA DE
AMOSTRAS PARA ELABORAR O PERFIL DE DNA?
Dentro dos limites do nosso trabalho e nos termos da Lei n.º5/2008, de 12 de Fevereiro; que não contemplou um catálogo de crimes, antes optando por uma moldura penal
concreta, igual ou superior a três anos de prisão ou medida de detenção equivalente;
onde o recurso ao método de DNA por comparação de perfis só é admitido, com forte
amparo nos princípios da proporcionalidade em sentido amplo - cumulativamente nos
seu três corolários; adequação, necessidade e proporcionalidade, em sentido estrito –
e da subsidiariedade; recorrendo a um método não invasivo nos termos do seu artigo
10.º(338), e por uma delimitação subjectiva, no sentido de estarmos perante alguém sob
o qual recaia uma fundada suspeita da prática de crime, que no âmbito desta lei, tem o
indivíduo que possuir estatuto de arguido, nos termos do seu n.º1, artigo 8.º(339), que
tem conjugação com o artigo 57.º, n.º1(340); artigo 58.º, n.º1, alínea a)(341); artigo 272.º,
n.º1(342), do CPP.
Esta imposição de submissão lato sensu, a recolha de material biológico, para análise
de perfil genético, a indivíduo portador do estatuto de arguido; entende-se e aceita-se,
(337)

À data de 31.01.2012, cfr., Francisco Corte Real, apêndice “A”.
Cfr., artigo 10.º; “A recolha de amostras em pessoas é realizada através de método não invasivo, que
respeite a dignidade humana e a integridade física e moral individual, designadamente pela colheita de
células da mucosa bucal ou outro equivalente, no estrito cumprimento dos princípios e regime do Código
de Processo Penal.”
(339)
Cfr., artigo 8.º, n.º1; “A recolha de amostras em processo crime é realizada a pedido do arguido ou
ordenada, oficiosamente ou a requerimento, por despacho do juiz, a partir da constituição de arguido, ao
abrigo do disposto no artigo 172.º do Código de Processo Penal”. (Itálicos nossos)
(340)
Cfr., artigo 57.º, n.º1, do CPP; “Assume a qualidade de arguido todo aquele contra quem for deduzida
acusação ou requerida instrução num processo penal.”
(341)
Cfr., artigo 58.º, n.º1, do CPP; “Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, é obrigatória a constituição de arguido logo que” :
alínea a); “Correndo inquérito contra pessoa determinada em relação à qual haja suspeita fundada da
prática de crime, esta prestar declarações perante qualquer autoridade judiciária ou órgão de polícia criminal.” (Itálicos nossos).
(342)
Cfr., artigo 272.º, n.º1, do CPP; “Correndo inquérito contra pessoa determinada em relação à qual
haja suspeita fundada da prática de crime é obrigatório interrogá-la como arguido, salvo se não for possível notificá-la.” (Itálicos nossos).
(338)
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visto que, se surgir fundada suspeita, não estaremos, portanto, perante um suspeito e
uma mera suspeita, mas a algo mais e aí deve-se proceder à constituição de arguido,
de acordo com o preceituado no artigo 59.º, n.º1(343), do CPP.
A autoridade judiciária competente para ordenar a perícia sobre material biológico, em
inquérito ou instrução, nos termos do artigo 154.º, n.º1 e n.º2(344) e artigo 269.º, n.º1,
alínea a)(345), do CPP, conjugados com o artigo 8.º, n.º1, da Lei n.º5/2008.
Nos termos do n.º2 do artigo 8.º(346), do diploma referido, a recolha também pode ser
ordenada a condenados – mas não todos – com pena – efectiva ou em substituição –
igual ou superior a três anos, com trânsito em julgado, por despacho de juiz – agora
de julgamento –; o juiz, mais uma vez, tem a última palavra, para ordenar a recolha e o
armazenamento.
Nos termos do n.º3, do artigo 8.º(347), também aqui o juiz de julgamento pode ordenar a
recolha de material biológico para identificação do perfil genético a inimputável.
A recolha de amostras em cadáver, parte de cadáver, em coisa ou em local de crime,
nos termos do n.º4 do artigo 8.º(348), pela leitura que fazemos do preceito, não tem, necessariamente que ser ordenada por juiz – entende-se e aceita-se, não estamos perante afectação de direitos fundamentais –, podendo sê-lo pelo Ministério Público, no

(343)

Cfr., artigo 59.º, n.º1, do CPP; “Se, durante qualquer inquirição feita a pessoa que não é arguido, surgir fundada suspeita de crime por ela cometido, a entidade que procede ao acto suspende-o imediatamente e procede à comunicação e à indicação referidas no n.º2 do artigo anterior.” (Ou seja, a comunicação da constituição de arguido - Itálicos nossos).
(344)
Cfr., artigo 154.º, n.º1, do CPP; “A perícia é ordenada, oficiosamente ou a requerimento, por despacho da autoridade judiciária, contendo o nome dos peritos e a indicação sumária do objecto da perícia,
bem como, precedendo audição dos peritos, se possível, a indicação do dia, hora e local em que se efectivará.”
n.º2; “Quando se tratar de perícia sobre características físicas ou psíquicas de pessoa que não haja
prestado consentimento, o despacho previsto no número anterior é da competência do juiz, que pondera
a necessidade da sua realização, tendo em conta o direito à integridade pessoal e à reserva da intimidade
do visado.”
(345)
Cfr., artigo 269.º, n.º1, do CPP; “Durante o inquérito compete exclusivamente ao juiz de instrução
ordenar ou autorizar”:
alínea a); “A efectivação de perícias, nos termos do n.º2 do artigo 154.º.”
(346)
Cfr., artigo 8.º, n.º2; “Quando não se tenha procedido à recolha da amostra nos termos do número
anterior, é ordenada, mediante despacho do juiz de julgamento, e após trânsito em julgado, a recolha de
amostras em condenado por crime doloso com pena concreta de prisão igual ou superior a 3 anos, ainda
que esta tenha sido substituída.”
(347)
Cfr., artigo 8.º, n.º3; “Caso haja declaração de inimputabilidade e ao arguido seja aplicada uma medida de segurança, nos termos do n.º2 do artigo 91.º do Código Penal, a recolha de amostra é realizada
mediante despacho do juiz de julgamento quando não se tenha procedido à recolha da amostra nos termos do n.º1.”
(348)
Cfr., artigo 8.º, n.º4; “A recolha de amostras em cadáver, em parte de cadáver, em coisa ou em local
onde se proceda a buscas com finalidades de investigação criminal realiza -se de acordo com o disposto
no artigo 171.º do Código de Processo Penal.”
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seu âmbito de competências, nos termos do artigo 53.º, n.º2, alínea b)(349), em conjugação com o artigo 263.º, n.º1(350), artigo 267.º(351) e artigo 262.º, n.º1(352), todos do
CPP, com reflexo no artigo 3.º, n.º1, alínea b)(353) do Estatuto do Ministério Público(354).

7.1.2. QUAIS OS PERFIS QUE PODEM SER CRUZADOS?
Começamos este subcapítulo, precisamente com a definição de cruzamento de dados,
proposta pela declaração internacional sobre os dados genéticos humanos, da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO): “Estabelecimento das relações entre as informações sobre um indivíduo que constam de diversos ficheiros constituídos para finalidades diferentes”.(355)
Entendemos que o cruzamento de dados, não se limita ao território nacional, estendese aos países da União Europeia, que incorporaram nas suas legislações nacionais a
Decisão do Conselho da UE, n.º2008/615/JAI, artigo 4.º, n.º1, capítulo 2(356) em conjugação com o artigo 3.º, n.º1(357), de 23 de Junho de 2008, e, no caso de Portugal, se
confirmou a sua integral aplicação, confirmada pela Decisão do Conselho da UE
n.º2011/472/UE, de 19 de Julho de 2011; estando habilitado a receber e a transmitir,

(349)

Cfr., artigo 53.º, n.º2, do CPP; “Compete em especial ao Ministério Público”:
alínea b); “Dirigir o inquérito;”.
(350)
Cfr., artigo 263.º, n.º1, do CPP; “A direcção do inquérito cabe ao Ministério Público, assistido pelos
órgãos de polícia criminal.”
(351)
Cfr., artigo 267.º, do CPP; “O Ministério Público pratica os actos e assegura os meios de prova necessários à realização das finalidades referidas no n.º1 do artigo 262.º, nos termos e com as restrições
constantes dos artigos seguintes.”
(352)
Cfr., artigo 262.º, n.º1, do CPP; “O inquérito compreende o conjunto de diligências que visam investigar a existência de um crime, determinar os seus agentes e a responsabilidade deles e descobrir e recolher as provas, em ordem à decisão sobre a acusação.”
(353)
Cfr., artigo 3.º, n.º1, do EMP, “Compete, especialmente, ao Ministério Público:”
alínea h) “Dirigir a investigação criminal, ainda quando realizada por outras entidades;”
(354)
Aprovado pela Lei n.º47/86, de 15 de Outubro, sucessivamente alterada, a última das quais a Lei
n.º42/2005, de 29 de Agosto.
(355)
Cfr., artigo 2.º, (XV); Proclamado na Declaração internacional sobre os dados genéticos humanos, da
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), no decurso da sua
32.ª secção, no dia 16 de Outubro de 2004. [Consult. 02 Jan. 2012]. Disponível em www: <URL:http://
www.unesco.org/shs>.
(356)
Cfr., artigo 4.º, n.º1; “Para efeitos de investigação de infracções penais, os Estados-Membros comparam, de comum acordo e através dos seus pontos de contacto nacionais, os perfis de DNA dos seus perfis de DNA não identificados com todos os perfis de DNA contidos nos índices de referência dos outros
ficheiros nacionais de análise de DNA. A transmissão e a comparação são feitas de forma automatizada.
Os perfis de DNA não identificados só são transmitidos para efeitos de comparação se tal transmissão
estiver prevista na legislação nacional do Estado-Membro requerente.”
(357)
Cfr., artigo 3.º, n.º1; “Para efeitos de investigação de infracções penais, os Estados-Membros permitem que os pontos de contacto nacionais de outros Estados-Membros, referidos no artigo 6.o, tenham
acesso aos índices de referência dos seus ficheiros de análise de DNA, com direito a efectuar consultas
automatizadas mediante comparação de perfis de DNA. As consultas apenas podem ser feitas em casos
concretos e em conformidade com a legislação nacional do Estado-Membro requerente.”
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artigo 1º.(358)
Quanto ao cruzamento propriamente dito, seguimos de perto Helena Moniz, quando
exemplifica e nos diz: “(...) a lei permitiu o cruzamento da informação contida no ficheiro de perfis de DNA de voluntários com, por exemplo, a informação contida no ficheiro
de perfis de DNA obtidos a partir de amostras encontradas em locais de crime (...)”.(359)
Nos termos do artigo 20.º, da Lei n.º5/2008, de 12 de Fevereiro, são as seguintes as
possibilidades de cruzamento da informação contida nos diversos ficheiros, assim:
1. Perfis de arguidos (artigo 8.º, n.º1) podem ser cruzados (artigo 20.º, n.º1(360)) com
perfis obtidos em:
a) Amostras em cadáver, em parte de cadáver, em coisa ou em local onde se
proceda a recolhas com finalidades de identificação civil (artigo 7.º, n.º1; artigo 15.º, n.º1, alínea b)(361); ex vi do artigo 2.º, alínea c)(362);
b) Amostras em cadáver, em parte de cadáver, em coisa ou em local onde se
proceda a recolhas com finalidades de identificação criminal (artigo 8.º, n.º4;
artigo 15.º, n.º1, alínea d)(363) ex vi artigo 2.º, alínea c));
c) Amostras de profissionais (artigo 15.º, n.º1, alínea f) ex vi artigo 2.º, alínea c));
d) Amostras de arguidos (artigo 8.º, n.º1; artigo 20.º, n.º1, ex vi artigo 2.º, alínea
c).

(358)

Cfr., artigo 1.º, Decisão (2011/472/UE); “Para efeitos de consulta e comparação automatizada de dados de DNA, Portugal aplicou integralmente as disposições gerais relativas à protecção de dados previstas no capítulo 6 da Decisão 2008/615/JAI, estando habilitado a receber e a transmitir dados pessoais nos
termos dos artigos 3.o e 4.o dessa decisão a partir da data de entrada em vigor da presente decisão.”
(359)
MONIZ, Helena – A base de dados de perfis de DNA para fins de identificação civil e criminal e a cooperação transfronteiras em matéria de transferências de perfis de DNA. Revista do Ministério Público,
Ano 30, n.º120 (Out./Dez. 2009), p.146-147.
(360)
Cfr., artigo 20.º, n.º1; “Os perfis de DNA obtidos a partir das amostras colhidas em arguido, ao abrigo
do disposto no n.º1 do artigo 8.º, podem ser cruzados com os dados contidos nos ficheiros previstos nas
alíneas b), d) e f) do n.º1 do artigo 15.º”.
(361)
Cfr., artigo 15.º, n.º1, alínea b); “Um ficheiro contendo a informação relativa a «amostras problema»,
obtidas nos termos do n.º1 do artigo 7.º”.
(362)
Cfr., artigo 2.º, alínea c); “«Amostra problema» a amostra, sob investigação, cuja identificação se pretende estabelecer.”
(363)
Cfr., artigo 15.º, n.º1, alínea d); “Um ficheiro contendo a informação relativa a «amostras problema»,
recolhidas em local de crime, obtidas nos termos do n.º4 do artigo 8.º
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2. Perfis de condenados (artigo 8.º, n.º2(364) e n.º3(365)) podem ser cruzados (artigo
20.º, n.º4) com perfis obtidos em:
a) Amostras de voluntários (artigo 15.º, n.º1, alínea a) ex vi artigo 6.º, n.º1(366));
b) Amostras em cadáver, em parte de cadáver, em coisa ou em local onde se
proceda a recolhas, com finalidades de identificação civil (artigo 15.º, n.º1,
alínea b) ex vi artigo 7.º, n.º1);
c) Amostras em cadáver, em parte de cadáver, em coisa ou em local onde se
proceda a recolhas, com finalidades de identificação criminal (artigo 15.º, n.º1,
alínea b) ex vi artigo 8.º, n.º4);
d) Amostras de condenados (artigo 15.º, n.º1, alínea e)(367));
e) Amostras de profissionais (artigo 15.º, n.º1, alínea f)(368)).
3. Perfis de voluntários (artigo 6.º, n.º1) podem ser cruzados (artigo 20.º, n.º3(369))
com perfis obtidos em:
a) Amostras de voluntários (artigo 15.º, n.º1, alínea a));
b) Amostras em cadáver, em parte de cadáver, em coisa ou em local onde se
proceda a recolhas, com finalidades de identificação civil (artigo 15.º, n.º1,
alínea b) ex vi artigo 2.º, alínea c));
c) Amostras em cadáver, em parte de cadáver, em coisa ou em local onde se

(364)

Cfr., artigo 8.º, n.º2; “Quando não se tenha procedido à recolha da amostra nos termos do número
anterior, é ordenada, mediante despacho do juiz de julgamento, e após trânsito em julgado, a recolha de
amostras em condenado por crime doloso com pena concreta de prisão igual ou superior a 3 anos, ainda
que esta tenha sido substituída.”
(365)
Cfr., artigo 8.º, n.º3; “Caso haja declaração de inimputabilidade e ao arguido seja aplicada uma medida de segurança, nos termos do n.º2 do artigo 91.º do Código Penal, a recolha de amostra é realizada
mediante despacho do juiz de julgamento quando não se tenha procedido à recolha da amostra nos termos do n.º1.”
(366)
Cfr., artigo 6.º, n.º1; “A base de dados de perfis de DNA prevista no n.º1 do artigo 3.º é construída, de
modo faseado e gradual, a partir da recolha de amostras em voluntários, para o que devem prestar o seu
consentimento livre, informado e escrito.”
(367)
Cfr., artigo 15.º, n.º1, alínea e); “Um ficheiro contendo a informação relativa a amostras, obtidas nos
termos dos n.ºs 2 e 3 do artigo 8.º, de pessoas condenadas em processo crime, por decisão judicial transitada em julgado.”
(368)
Cfr., artigo 15.º, n.º1, alínea f); “Um ficheiro contendo a informação relativa a amostras dos profissionais que procedem à recolha e análise das amostras.”
(369)
Cfr., artigo 20.º, n.º3; “Os perfis de DNA obtidos a partir das amostras colhidas em voluntários, ao
abrigo do artigo 6.º, podem ser cruzados com qualquer dos perfis inseridos nos ficheiros previstos no n.º1
do artigo 15.º”.
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proceda a recolhas, com finalidades de identificação criminal (artigo 15.º, n.º1,
alínea d) ex vi artigo 2.º, alínea c));
d) Amostras referência de desaparecidos (artigo 15.º, n.º1, alínea c); artigo 7.º,
n.os 1 e 2 ex vi artigo 2.º, alínea d));
e) Amostras de condenados (artigo 15.º, n.º1, alínea e));
f) Amostras de profissionais (artigo 15.º, n.º1, alínea f)).
4. Perfis obtidos de «amostras problema» do local do crime (artigo 8.º, n.º4) podem
ser cruzados (artigo 20.º, n.º4) com perfis obtidos em:
a) Amostras de voluntários (artigo 15.º, n.º1, alínea a) ex vi artigo 6.º, n.º1);
b) Amostras em cadáver, em parte de cadáver, em coisa ou em local onde se
proceda a recolhas, com finalidades de identificação civil (artigo 15.º, n.º1,
alínea b) ex vi artigo 7.º, n.º1);
c) Amostras em cadáver, em parte de cadáver, em coisa ou em local onde se
proceda a recolhas, com finalidades de identificação criminal (artigo 15.º, n.º1,
alínea d));
d) Amostras de condenados (artigo 15.º, n.º1, alínea e));
e) Amostras de profissionais (artigo 15.º, n.º1, alínea f)).

7.1.3. EM

QUE CIRCUNSTÂNCIAS OCORRE O ARMAZENAMENTO DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS?

Antes de nos debruçar-mos sobre o tema em questão, julgamos necessário fazer uma
diferenciação, como que um “separador de águas”, pois, uma coisa é a recolha de material biológico com objectivos de cruzamento de dados, pelo método de comparação
se visa identificar – individualizando – o perfil de DNA(370) de um indivíduo(371) in vivo,
que, como sabemos, a Lei n.º5/2008, de 12 de Fevereiro, no âmbito da investigação
(370)

Cfr., artigo 2.º, alínea f); “«Perfil de DNA» o resultado de uma análise da amostra por meio de um
marcador de DNA obtido segundo as técnicas cientificamente validadas e recomendadas a nível internacional.”
(371)
Cfr., artigo 2.º, alínea h); “«Pessoa singular identificável» qualquer pessoa que possa ser identificada,
directa ou indirectamente, designadamente por referência a um número de identificação ou a um ou mais
elementos específicos da sua identidade física, fisiológica, psíquica, económica, cultural ou social.”
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criminal, permite fazê-lo; dentro de certos parâmetros – como já vimos –, nos termos
do artigo 8.º, n.os 1, 2 e 3; artigo 20.º, n.os 1, 3 e 4, em conjugação com o artigo 18.º,
n.º1, alíneas a) e b)(372); onde se requer o consentimento qualificado, quer sejam voluntários ou amostras de profissionais. Nos n.os 2 e 3(373), do artigo 18.º, as amostras
em cadáver para identificação civil ou para investigação criminal post mortem, e os
condenados com pena transitada em julgado ou em medida de segurança, exige-se
despacho fundamentado de juiz de julgamento; coisa diferente é ainda o biobanco(374),
que nos termos do artigo 31.º, n.º2(375), não é mais do que a custódia das amostras, e,
estas têm como finalidade a realização de análises e contra-análises, artigo 32.º(376),
quando tal seja possível, a nível quantitativo e qualitativo.
No âmbito da investigação criminal, para além das amostras contendo o perfil de DNA
dos técnicos que realizam a perícia; somente o perfil de DNA de condenados, e não
todos, serão inseridos na base de dados, o que significa que o juiz poderá sempre invocar a não necessidade de colheita de amostras e obtenção do perfil.

7.1.4. POR QUANTO TEMPO SÃO CONSERVADAS AS AMOSTRAS?
A Lei n.º5/2008, de 12 de Fevereiro, dispõe, no que diz respeito à conservação de perfis de DNA e dados pessoais, no seu artigo 26.º; as situações – e para o âmbito do
nosso trabalho, excluindo os voluntários (artigo 26.º, n.º1, alínea a)); cadáveres ou
parte de cadáveres para fins de identificação civil (artigo 26.º, n.º1, alínea b)) e pessoas desaparecidas e seus familiares (artigo 26.º, n.º1, alínea c)) – de amostras em cadáver, em parte de cadáver, em coisa ou em local onde se proceda a buscas com fina(372)

Cfr., artigo 18.º, n.º1; “Os perfis de DNA resultantes da análise das amostras, bem como os correspondentes dados pessoais, apenas são integrados na base de dados de perfis de DNA mediante
consentimento livre, informado e escrito do titular dos dados”:
alínea a) “No caso de recolha de amostras, prevista no n.º1 do artigo 6.º e no n.º2 do artigo 7.º.”
alínea b) “No caso de amostras recolhidas para efeitos de constituição de ficheiro previsto na alínea f)
do n.º1 do artigo 15.º, sendo o prévio consentimento condição para o exercício de funções enquanto técnico de recolha e análise de amostras de DNA.”
(373)
Cfr., artigo 18.º, n.º2; “Os perfis de DNA resultantes da análise das amostras recolhidas ao abrigo do
disposto nos n.os 1 do artigo 7.º e 4 do artigo 8.º, bem como os correspondentes dados
pessoais, quando existam, são integrados na base de dados de perfis de DNA, mediante despacho do
magistrado competente no respectivo processo.”
n.º3; “Os perfis de DNA resultantes da análise das amostras recolhidas ao abrigo do disposto nos n.os
2 e 3 do artigo 8.º, bem como os correspondentes dados pessoais, são introduzidos na base de dados de
perfis de DNA, mediante despacho do juiz de julgamento.”
(374)
Cfr., artigo 2.º, alínea m); “«Biobanco» qualquer repositório de amostras biológicas ou seus derivados,
recolhidos com as finalidades exclusivas de identificação”.
(375)
Cfr., artigo 31º, n.º2; “As amostras são conservadas no INML, sem prejuízo de serem celebrados protocolos com outras entidades que garantam as condições de segurança e confidencialidade referidas no
número anterior, ficando estas sujeitas às regras e limitações da presente lei.”
(376)
Cfr., artigo 32.º; “Para efeitos da presente lei, a conservação das amostras visa apenas a realização
de análises e contra–análises necessárias às finalidades de identificação civil e de investigação criminal.”
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lidades de investigação criminal (artigo 8.º, n.º4, ex vi artigo 15.º, n.º1, alínea d)(377)),
referindo a sua eliminação no fim do processo crime em causa ou no fim do prazo da
prescrição criminal, que neste sentido, são eliminados no mínimo ao fim de cinco anos
mas que pode ir até aos dez anos sobre a consumação do crime, nos termos do n.º1
do artigo 118.º(378) com relevo para o seu n.º5(379), do Código Penal.
No caso de amostra não identificada, só é eliminada 20 anos sobre a recolha (artigo
26.º, n.º1, alínea e)(380)). Já no que diz respeito aos condenados ou inimputáveis com
pena ou medida de segurança transitada em julgado (artigo 8.º, n.os 2 e 3 ex vi artigo
15.º, n.º1, alínea e)), dispõe o artigo 26.º, n.º1, alínea f)(381), que serão eliminados na
mesma data do cancelamento definitivo das respectivas decisões no registo criminal(382), dispondo no seu artigo 15.º, n.º1, alínea a) e alínea e)(383) os vários prazos de
cancelamento, sobre a extinção da pena ou da medida de segurança. Repare-se, a
diferença entre a prescrição criminal e o cancelamento do registo criminal; este último,
e dando como exemplo, um indivíduo condenado a uma pena substitutiva da pena
principal, v.g. «pena suspensa de 5 anos», decorridos os 5 anos da pena “suspensa”,

(377)

Cfr., artigo 26.º, n.º1; “Os perfis de DNA e os correspondentes dados pessoais são”:
alínea d); “Eliminados, quando a amostra for identificada com o arguido, no termo do processo crime
ou no fim do prazo máximo de prescrição do procedimento criminal, previsto no Código Penal, quando
integrados no ficheiro criado ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º1 do artigo 15.º.”
(378)
Cfr., artigo 118.º, n.º1, do CP; “O procedimento criminal extingue-se, por efeito de prescrição, logo
que sobre a prática do crime tiverem decorrido os seguintes prazos”:
alínea a) “15 anos, quando se tratar de crimes puníveis com pena de prisão cujo limite máximo for superior a 10 anos ou dos crimes previstos nos artigos 372.º, 373.º, 374.º, 374.º-A, 375.º, n.º1, 377.º, n.º1,
379.º, n.º1, 382.º, 383.º e 384.º do Código Penal, 16.º, 17.º, 18.º e 19.º da Lei n.º34/87, de 16 de Julho,
alterada pelas Leis n.os 108/2001, de 28 de Novembro, e 30/2008, de 10 de Julho, e 8.º, 9.º, 10.º e 11.º
da Lei n.º50/2007, de 31 de Agosto, e ainda do crime de fraude na obtenção de subsídio ou subvenção”;
alínea b) “Dez anos, quando se tratar de crimes puníveis com pena de prisão cujo limite máximo for
igual ou superior a cinco anos, mas que não exceda dez anos”;
alínea c) “Cinco anos, quando se tratar de crimes puníveis com pena de prisão cujo limite máximo for
igual ou superior a um ano, mas inferior a cinco anos”;
alínea d) “Dois anos, nos casos restantes”.
(379)
Cfr., artigo 118.º, n.º5; “Nos crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual de menores, o procedimento criminal não se extingue, por efeito de prescrição, antes de o ofendido perfazer 23 anos”.
(380)
Cfr., artigo 26.º, n.º1, alínea e); “Eliminados, quando a amostra não for identificada com o arguido,
passados 20 anos após a recolha, quando integrados no ficheiro criado ao abrigo do disposto na alínea d)
do n.º1 do artigo 15.º”.
(381)
Cfr., artigo 26.º, n.º1, alínea f); “Eliminados na mesma data em que se proceda ao cancelamento definitivo das respectivas decisões no registo criminal, quando integrados no ficheiro criado ao abrigo do disposto na alínea e) do n.º1 do artigo 15.º”.
(382)
Aprovado pela Lei n.º57/98, de 18 de Agosto, D.R. I.ª Série A, n.º189, p.4043-4047; com sucessivas
alterações, a última das quais – terceira – pela Lei n.º114/2009, de 22 de Setembro, D.R. I.ª Série, n.º184,
p.6736-6738.
(383)
Cfr., artigo 15.º, n.º1; “São canceladas automaticamente, e de forma irrevogável, no registo criminal:”
alínea a) “As decisões que tenham aplicado pena de prisão ou medida de segurança, decorridos 5, 7
ou 10 anos sobre a extinção da pena ou medida de segurança, se a sua duração tiver sido inferior a 5
anos, entre 5 e 8 anos ou superior a 8 anos, respectivamente, e desde que, entretanto, não tenha ocorrido nova condenação por crime”;
alínea b) “As decisões que tenham aplicado pena substitutiva da pena principal, decorridos cinco anos
sobre a extinção da pena e desde que, entretanto, não tenha ocorrido nova condenação por crime”.
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passados mais 5 anos, ou seja, 10 anos, é que ao “indivíduo” lhe são canceladas as
menções no registo criminal, tendo em atenção, que durante todo este período não
pode voltar a cometer crime similar.
No caso das amostras dos profissionais (artigo 26.º, n.º1, alínea g)(384) ex vi artigo 15.º,
n.º1, alínea f)), dispõe o preceito, a sua eliminação, vinte anos após a cessação das
suas funções.
Uma última palavra – que é uma interrogação – para o arguido, e uma vez que a Lei
n.º5/2008, não prevê a conservação das suas amostras, surge-nos uma dúvida: o que
acontece às amostras que são recolhidas no INML, I.P. por despacho de juiz (artigo
8.º, n.º1)? São imediatamente destruídas, nos termos do artigo 25.º, n.º1(385) da Lei
n.º45/2004, de 19 de Agosto, ou são depositadas durante dois anos, nos termos do
n.º2?(386)

7.2. CONJUGAÇÃO DAS DIVERSAS NORMAS NACIONAIS
A Lei n.º5/2008, de 12.02, que aprovou a criação de uma base de dados de perfis de
DNA para fins de identificação civil e criminal; e no que a esta última diz respeito, não
pode ser vista como o seu regime exclusivo, pois tem que ser – teve que ser – conjugada com uma grande diversidade de diplomas, desde logo, a deliberação
n.º3191/2008, de 3.12, do INML, que é o regulamento de funcionamento da base de
dados; estando confiada à responsabilidade do INML, na sua sede em Coimbra (artigo
16.º, n.os1 e 2(387), da Lei n.º5/2008).
Não podemos, nunca, deixar de ter em equação permanente, na interpretação da Lei
n.º5/2008 a lei de protecção de dados pessoais (Lei n.º67/98, de 26.10); o regime jurídico das perícias médico-legais e forenses (Lei n.º45/2004, de 19.08) e a informação
(384)

Cfr., artigo 26.º, n.º1, alínea g); “Eliminados 20 anos após a cessação das funções, quando integrados
no ficheiro criado ao abrigo da alínea f) do n.º1 do artigo 15.º que contém a informação relativa a amostras dos profissionais”.
(385)
Lei n.º45/2004, de 19 de Agosto, D.R., I.ª Série-A, n.º195, p.p. 5362-5368.
Cfr., artigo 25.º, n.º1; “Após a realização do exame pericial de vestígios, produtos biológicos ou peças
anatómicas, o perito procede à recolha, acondicionamento e selagem de uma amostra susceptível de
possibilitar a realização de nova perícia no caso de os objectos e produtos examinados o permitirem e à
destruição do remanescente”.
(386)
A amostra fica depositada no serviço médico-legal durante o período de dois anos, após o qual o serviço médico-legal pode proceder à sua destruição, salvo se entretanto, o tribunal tiver comunicado determinação em contrário.
(387)
Cfr., artigo 16.º, n.º1; “O INML é a entidade responsável pela base de dados de perfis de DNA e pelas
operações que lhe sejam aplicáveis”.
n.º2; “A base de dados de perfis de DNA tem sede no INML, IP, em Coimbra.”
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genética pessoal e informação de saúde (Lei n.º12/2005, de 26.01), em conjugação
com o Código Deontológico da Ordem dos Médicos (Regulamento n.º14/2009, de
13.01).
A Portaria dos Ministérios da Justiça e da Saúde, que veio fixar os marcadores a integrar no ficheiro de perfis de DNA (Portaria n.º270/2009, de 17.03), que em Março de
2009 estabeleceu 7 marcadores de inserção obrigatória e 16 de inserção complementar; portaria esta que transpôs para a ordem interna a resolução do Conselho da UE,
de 25.06.2001 (2001/C187/01) sendo substituída em 30.11.2009 pela resolução do
Conselho da UE (2009/C296/01), estabelecendo agora, nova lista com 12 marcadores.
Na interpretação e aplicação de toda esta “panóplia” legislativa, o juiz tem como amparo a nossa lei fundamental e o Código de Processo Penal – como direito constitucional
aplicado –; e, como o direito penal não se esgota no facto, mas abrange também a
consequência jurídica, vezes várias, terá que se debater com a lei de identificação
criminal (Lei n.º57/98, de 18.08), no que à prescrição do procedimento diz respeito;
num sistema jurídico-penal como é o português, onde se visam, em termos de opção
político-criminal, medidas de prevenção geral positiva ou de integração e prevenção
especial positiva ou de ressocialização.(388)

7.3. RECOLHA COMPULSIVA DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS
Antes de abordarmos a questão in concreto, julgamos necessário esmiuçarmos a terminologia “(...) pode ser compelido (...)”, constante do n.º1, do artigo 172.º do CPP ou
“ninguém pode eximir-se a ser submetido a qualquer exame médico-legal (...)”, a que
se refere o n.º1 do artigo 6.º, do regime jurídico das perícias médico-legais e forenses.
As duas terminologias, poderão não ter um sentido semântico, mas na prática, acabam por se equivaler; significando tão só, poder «coercivamente» impor o referido
exame/perícia. Não queremos, portanto, fazer “trocadilho” com as palavras, ou inventar significados ultramodernos para terminologias antigas. Não concordamos, para este concreto, e com todo o respeito e admiração que nutrimos por Sónia Fidalgo, “Não
nos parece que signifique a admissibilidade do recurso à força. Significará, sim, que o
sujeito em causa não tem o direito de recusar a sujeição ao referido exame.”(389) Esta é
uma posição confortável da autora, mas não se podendo recorrer à força e o “sujeito”
(388)

Cfr., DIAS, Figueiredo – Direito Penal. Parte Geral. Tomo I. Questões Fundamentais. A Doutrina Geral do Crime. 2.ª Edição, Coimbra: Coimbra Editora, 2007, p. 78-82.
(389)
Cfr., FIDALGO, Sónia, cit. 109, p. 135.
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não ter o direito de se recusar, ficamos, quanto a nós, num verdadeiro impasse. Entendemos que o legislador ordinário, poderia ter optado por outro adjectivo, em vez de
“compelir” – como: “obrigado”, se necessário com recurso à força –, contudo, julgamos
que disse aquilo que queria dizer.
Também não concordamos, que a recusa de sujeição a perícia de DNA, por parte do
arguido, o faça incorrer no crime de desobediência, ínsito no artigo 348.º, n.º1, alínea
b)(390), do CP, senão vejamos: basta imaginar um arguido, sobre o qual existam fortes
indícios de ser o autor de um homicídio simples, o juiz de instrução ordena a colheita
de material biológico (saliva), por meio de zaragatoa bucal, para se identificar o seu
perfil de DNA para comparação com os vestígios encontrados no local do crime, e,
pura e simplesmente o arguido recusa-se; é punido nos termos do artigo citado, por
um crime de desobediência, p.p. até 1 ano de prisão ou 120 dias de multa, quando,
através da perícia, ele poderia vir a ser condenado a uma pena p.p. pelo artigo 131.º
do CP, entre os 8 e os 16 anos (ou ilibado caso não se verificasse correspondência do
seu perfil com os vestígios encontrados).
Para uma recusa injustificada por parte do arguido, para se submeter à recolha de material biológico, devidamente ordenada, também não admitimos, sobretudo por uma
questão de preservação do princípio da presunção de inocência, a inversão do ónus
de prova, como vincula Guilherme de Oliveira: “Atendendo aos interesses que estão
em causa, não me repugnaria que uma recusa claramente injustificada tivesse o efeito
de inverter o ónus da prova do facto investigado”.(391)
A Lei n.º5/2008, de 12.02, veio colmatar o que se considerava ser, no entender de
uma boa parte da doutrina, uma incontornável lacuna – “patente”, para uns, “aparente”, para outros –, por se entender que no direito positivo português, não era juridicamente admissível, impor a recolha coactiva de amostras de material biológico, nem a
sua ulterior e não consentida análise genética com vista à determinação do perfil genético para fins de investigação criminal, na medida em que inexistia qualquer diploma
que a legitimasse especificamente.
Com efeito, o seu artigo 8.º, n.º1, refere que “A recolha de amostras em processo(390)

Cfr., artigo 348.º, n.º1; “Quem faltar à obediência devida a ordem ou a mandado legítimos, regularmente comunicados e emanados de autoridade ou funcionário competente, é punido com pena de prisão
até 1 ano ou com pena de multa até 120 dias se”:
alínea b); “Na ausência de disposição legal, a autoridade ou o funcionário fizerem a correspondente
cominação”.
(391)
Cfr., OLIVEIRA, Guilherme de, cit. 6, p.330.
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crime é realizada (...) ao abrigo do disposto no artigo 172.º, do Código de Processo
Penal”. Remetendo para o título III, «Dos meios de obtenção da prova», quando,
quanto a nós – sem querer-mos antecipar conclusões – deveria remeter para o título II
«Dos meios de prova», por entendermos – como já demonstrámos – que o tipo de
análise ao DNA, é uma perícia e não um exame, e, assim se enquadrar no capítulo IV
«Da prova pericial» do título II; e não capítulo I «Dos exames», do título III.
O que verificamos – com alguma incongruência e confusão terminológica – é a remissão que faz o n.º2 do artigo 172.º para o n.º2 do artigo 154.º e nos n.os 5 e 6 do artigo
156.º, todos do CPP, como uma espécie de analogia juris, pese embora essa remissão, e nas palavras de Pedro Verdelho:
O legislador prevê agora que se a pessoa visada não consentir nessa recolha será
então necessário, para a sua realização, que o Ministério Público obtenha prévia autorização judicial nesse sentido. Ora, ao prever-se um mecanismo processual de
substituição da falta de autorização do visado, está necessariamente a prever-se a
realização do exame contra a vontade deste. Supõe-se, portanto, se assim se tornar
necessário, a imposição coerciva dessa realização.

(392)

Acompanhamos esta posição do Procurador-Adjunto Pedro Verdelho, salvaguardando
algumas “nuances”, como aquela que faz Susana Costa na divisão do corpo humano,
“é dividido entre partes «estritamente pessoais» (como o sangue) e partes «não estritamente pessoais», em que se incluem os cabelos, as unhas e a saliva”(393). Pugnamos, quanto à coercibilidade, o recurso apenas às partes do corpo «não estritamente
pessoais», nomeadamente a saliva recolhida da cavidade bucal – pelo método do
swab «zaragatoa» –; utilizando as palavras de Fátima Pinheiro, “A colheita (saliva)
através de zaragatoa bucal é duplamente menos invasiva, pois não contém células
humanas, apenas células epiteliais.”(394); a mesma autora ainda diferencia «amostras
íntimas» de «amostras não íntimas», referindo-se à legislação sobre o tema no Reino
Unido, “Em relação à colheita de amostras a indivíduos suspeitos, a legislação inglesa
apenas considera «amostras íntimas» as amostras cuja colheita é susceptível de violar
a integridade física de um indivíduo, como o sangue; os exsudatos bucais (zaragato-

(392)

Cfr., VERDELHO, Pedro – Técnica do novo CPP : exames, perícias e prova digital. Revista do Centro
de Estudos Judiciários. Jornadas sobre a revisão do Código de Processo Penal. N.º9 (Especial), (1º Semestre, 2008), p.156.
(393)
Cfr., COSTA, Susana, MACHADO, Helena e NUNES, João Arriscado – O ADN e a Justiça : A Biologia Forense e o direito como Mediadores entre a Ciência e os Cidadãos. In GONÇALVES, Maria Eduarda
(organizadora) - Os Portugueses e a Ciência. Lisboa: Dom Quixote, 2002, Capítulo 5, p. 209-210.
(394)
Cfr., PINHEIRO, Fátima, cit. 14, p.162.
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as) e as raízes de cabelos, são considerados «não íntimos» e, por isso, podem ser
colhidos sem permissão e, se for necessário, utilizando a força”(395).
O estatuto de arguido, exige que o mesmo seja tratado como um sujeito processual,
mas também permite que o mesmo seja objecto de prova, citando Figueiredo Dias, “O
arguido pode constituir meio de prova não só através das declarações prestadas sobre
os factos, como também através de exames ao seu corpo ou ao seu estado corporal.
Estes exames têm uma dupla natureza: são meios de prova sobres as qualidades e
características de uma pessoa e são meios de coacção processual na medida e, que
«o objecto do exame» seja uma pessoa, que assim se vê constrangida a sofrer ou suportar uma actividade de investigação sobre si mesma(396), ou seja, o arguido pode
constituir meio de prova autónomo no processo penal, quer em sentido material através das declarações que presta sobre os factos, quer em sentido formal, na medida
em que o seu corpo e o seu estado corporal podem ser objecto de exames e perícias
(se fizermos analogia entre os exames e as perícias), assim, se o arguido não dá o
seu consentimento para a recolha de amostra, coloca-se a questão de saber se o tribunal pode fazer uso dos poderes coactivos que a lei lhe confere, “compelindo-o” a
essa recolha? O artigo 61.º, n.º1, do CPP, nas suas várias alíneas, ao assegurar a
quem tem a qualidade de arguido essa sua qualidade de sujeito processual mas também, no n.º3 do mesmo preceito, nomeadamente na alínea d), a efectivação de diligências probatórias, quando preconiza, que recai em especial sobre o arguido, “sujeitar-se a diligências de prova (...)”.
Debatemo-nos, após este excurso, com uma questão basilar: o arguido como meio de
coacção processual não está a contribuir para se auto-incriminar? Ou auto-inculpar?
se quisermos utilizar um conceito mais amplo, no direito sancionatório, ou o brocardo
latim nemo tenetur se ipsum accusare. Este princípio que não tem consagração expressa na Lei Fundamental, encontrando acolhimento, primacial, na vertente do direito

(395)

Cfr., PINHEIRO, Fátima – Contribuição do Estudo de DNA na resolução de casos criminais. Revista
do Ministério Público. Ano 19.º, (Abr./Jun.1998), p.149.
(396)
Cfr., DIAS, Figueiredo, cit. 106, p.437-439, apud Helena Moniz – Os problemas jurídico-penais da
criação de uma base de dados para fins criminais. Revista Portuguesa de Ciência Criminal. Ano 12, n.º2,
(Abr./Jun.2002), p. 255. A autora acrescenta, “Como meio de coacção processual tem que se submeter
ao princípio da necessidade, ao princípio da legalidade (ou tipicidade), ao princípio da subsidiaridade,
segundo o qual «só poderá aplicar-se uma medida coactiva quando não possa ser substituída, sem inconvenientes graves para a prossecução do interesse processual que visa realizar, por outra medida menos gravosa para a liberdade do arguido”.
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ao silêncio no artigo 61.º, n.º1, alínea d)(397) e artigo 343.º, n.º1(398), ambos do CPP.
Costa Andrade entende, “não é tanto o reconhecimento do princípio nemo tenetur
quanto e sobretudo a definição da sua compreensão e alcance, sc., a precisa demarcação da respectiva área de tutela que suscita dificuldades (...) constelações típicas
situadas na zona de fronteira e concorrência entre o estatuto do arguido como sujeito
processual e o seu estatuto como objecto de medidas de coacção ou meio de prova.(399)
Sónia Fidalgo, referindo-se a Mora Sánchez;
Há quem defenda que a pessoa de quem se colhe uma amostra de material biológico para posterior análise não está a fazer uma declaração contrária à presunção de
inocência, não está a auto-incriminar-se, já que em momento algum é obrigado a
reconhecer que praticou determinados factos. Além disso, o resultado da prova tanto pode conduzir à condenação como à absolvição do sujeito passivo, sendo, por is(400)

so, uma simples (neutra) perícia de resultado incerto.

Um caso paradigmático, foi a decisão do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem,
em Sentença proferida em 17 de Dezembro de 1996(401), que concluiu que o citado direito à não auto-incriminação se refere, em primeira linha, ao respeito pela vontade do
arguido em não prestar declarações, ao direito ao silêncio, acrescentando que esse
direito se não estende ao uso, em processo penal, de elementos obtidos do arguido
por meio de poderes coercivos, mas que existem independentemente da vontade do
sujeito, as colheitas, por expiração, de sangue, de urina, assim como – por maioria de
razão –, de tecidos corporais com finalidades de análise de DNA.
Acompanhamos também, no essencial, o entendimento de Augusto Silva Dias, pois
consideramos, em termos de coercibilidade, a ordem de grandeza do que se restringe
não pode ser superior à ordem de grandeza do que se pretende tutelar com a restri-

(397)

Cfr., artigo 61.º, n.º1; “O arguido goza, em especial, em qualquer fase do processo e salvas as excepções da lei, dos direitos de”:
alínea d); “Não responder a perguntas feitas, por qualquer entidade, sobre os factos que lhe forem
imputados e sobre o conteúdo das declarações que acerca deles prestar”.
(398)
Cfr., artigo 343.º , n.º1; “O presidente informa o arguido de que tem direito a prestar declarações em
qualquer momento da audiência, desde que elas se refiram ao objecto do processo, sem que no entanto a
tal seja obrigado e sem que o seu silêncio possa desfavorecê-lo”.
(399)
Cfr., ANDRADE, Costa – Sobre as proibições de prova em processo penal. Coimbra: Coimbra Editora, reimpressão, 2006, p.127.
(400)
Cfr., MORA SÁNCHEZ, J. Miguel – Aspectos sustantivos y procesales de la tecnologia del ADN. Bilbao, Fundación BBVA, 2001, p.58 apud Sónia Fidalgo, cit.109, p.142.
(401)
Caso Sanders v. Reino Unido.
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ção, numa análise casuística e proporcional dos bens tutelados, “na ponderação que
quanto mais relevantes são os direitos restringidos mais relevantes têm de ser os bens
e direitos a realizar ou proteger”(402). O insigne Professor admite portanto, a cedência
de protecção e a respectiva restrição quando o interesse público na investigação e repressão de um crime e à previsão legal da medida se juntar a necessidade concreta
de protecção de outros direitos fundamentais, dando o exemplo de um perigoso violador; e nós, humildemente, acrescentaríamos um perigoso homicida, ou um roubo violento, sempre numa perspectiva de visar a segurança jurídico-comunitária e a paz social, para não falar no direito das vítimas, mais que não seja, à consciência de segurança vertida para o futuro.
Por esta ordem de ideias, ficou expressamente consagrada a possibilidade de recurso
à coacção física sobre arguido que obste ou dificulte, i.e., não consinta a recolha de
amostras de DNA para fins de investigação criminal, em processos-crime cuja moldura
penal, abstracta ou concreta – consoante estejamos na presença de processo-crime
ainda não transitado em julgado, ou o inverso, respectivamente –, igual ou superior a
três anos. Estipula-se ainda, na ausência de consentimento do arguido, a indispensabilidade do despacho que ordena a realização da perícia sobre características físicas e
psíquicas, ser proferido pelo juiz(403), que ponderará da necessidade da sua realização,
tendo em conta o direito à integridade pessoal e à reserva da vida privada. A contrário,
parece resultar do n.º1 do artigo 154.º, da CRP, que nos casos em que o arguido confira o seu consentimento, também no que tange às características físicas, o despacho
que ordene a realização da perícia possa ser proferido pelo Ministério Público, o que,
em nosso entender, colide com o estipulado no n.º1 do artigo 8.º, da Lei da base de
dados de perfis de DNA, da qual resulta que a recolha de amostras em processo-crime
é realizada a pedido do arguido ou ordenada, oficiosamente ou a requerimento, por
despacho do juiz, pelo que, deverá ser esta última solução a vigorar, por respeito aos
mais elementares princípios de direito, à cabeça, a derrogação da lei geral pela especial.
Nesta lógica procedimental, parece ficar ainda assente, por uma lado, que as perícias
em questão, e por maioria de razão, a recolha de amostra de DNA, terem de ser realizadas por médico ou outra pessoa legalmente autorizada, não podendo, para tanto,
(402)

Cfr., DIAS, Augusto Silva – O direito à não auto-inculpação no processo penal e contra-ordenacional
português. Coimbra: Coimbra Editora, 2009, p. 31.
(403)
De acordo com o preceituado no n.º2 do artigo 154.º, do CPP, publicado pela Lei n.º48/2007, de
29.08.
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criar perigo para a saúde do visado(404), e por outro lado, quando se tratar de análises
ao sangue ou de outras células corporais, os exames efectuados e as amostras recolhidas só podem ser utilizados no processo em curso ou em outro já instaurado, devendo, contudo, serem destruídos, mediante despacho do juiz, logo que não sejam
necessários.(405) Ora, uma vez mais, afigura-se-nos que a parte final constante no n.º6
do artigo 156.º, do CPP, extravasa – ou mesmo, colide – o objecto legal previsto pela
Lei n.º5/2008, de 12.02, posto que, no seu artigo 34.º, n.º2, faz explicitamente constar,
sob a epígrafe “Destruição das amostras”, que “as amostras colhidas ao abrigo do disposto no n.º1 do artigo 8.º, “só podem ser utilizadas como meio probatório no respectivo processo”(406), donde que, será novamente de concluir, pela preterição da aplicação
da lei processual penal, em função da lei da base de dados.
Não queremos deixar de evidenciar, sobre este assunto, os paradigmáticos Acórdãos
do Tribunal Constitucional n.º155/2007(407) e 228/2007(408); se bem que enquadrados
num quadro legislativo anterior; anterior quer no âmbito processual penal – anterior à
Lei n.º48/2007, de 29.08, na vigência da Lei n.º52/2003, de 22.08 – quer ainda na ausência de legislação específica, sobre regulamentação de bases de dados de perfis de
DNA. Em síntese, estes dois Acórdãos do TC tiveram origem num mesmo processo de
inquérito do Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) do Porto sobre dois
crimes de homicídio qualificado, onde se terão colhido no local do crime vestígios biológicos, alguns deles referentes aos autores dos crimes, tidos como suspeitos, ouvidos
na qualidade de arguidos, e nessa qualidade “convidados” a prestar consentimento
para recolha de células epiteliais da cavidade bucal (saliva) através de zaragatoa bucal com vista à identificação do seu perfil genético e ulterior comparação com os vestígios biológicos recolhidos no local do crime. Negaram consentimento. O Ministério Público, profere despacho a ordenar tal recolha, contudo, dos três arguidos do processo,
apenas o arguido “A” comparece no INML, IP, do Porto; que apesar de manifestar a
sua não concordância na realização da perícia e ter assinado declaração de recusa do
acto, acede a fazê-la, tendo no dia anterior manifestado para os autos a sua oposição
e no dia seguinte à realização da perícia ter requerido ao juiz de instrução a ilegalida(404)

Artigo 156.º, n.º5, do CPP; “As perícias referidas no n.º 2 do artigo 154.º são realizadas por médico ou
outra pessoa legalmente autorizada e não podem criar perigo para a saúde do visado”.
(405)
Idem, Ibidem, n.º6, do CPP; “Quando se tratar de análises de sangue ou de outras células corporais,
os exames efectuados e as amostras recolhidas só podem ser utilizados no processo em curso ou em
outro já instaurado, devendo ser destruídos, mediante despacho do juiz, logo que não sejam necessários”.
(406)
Itálicos nossos.
(407)
Publicado no Diário da República, II.ª Série, N.º70, de 2 de Março de 2007, p.9088-9100.
(408)
Publicado no Diário da República, II.ª Série, N.º99, de 23 de Março de 2007, p.13790-13798.
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de da medida e a não valoração da prova. O juiz de instrução julgou improcedente; o
arguido “A” recorreu para o Tribunal da Relação do Porto.
Os dois arguidos, “B” e “C”, apesar de não se terem submetido à perícia, também se
opuseram à mesma e também requereram – tal como o arguido “A” – ao juiz de instrução a violação de legalidade e a não valoração de prova. O juiz de instrução julgou
improcedente os pedidos. O arguido “A” recorreu para o TRP do Porto, que viria dar
origem ao acórdão n.º155/2007, de 02 de Março de 2007, 3.ª secção; do T.C.. Os arguidos “B” e “C”, também recorreram para o TRP do Porto, que viria a dar origem ao
acórdão do T.C. n.º228/2007, de 27 de Março de 2007, da sua 2.ª secção.
As três questões de constitucionalidade suscitadas no dois Acórdãos do TC são: A
eventual violação de proporcionalidade na restrição de direitos fundamentais do arguido; a eventual violação de uma legitimação legal para a intervenção em causa; e, por
último, a questão da violação do espaço de competência do juiz de instrução.
Nos dois acórdãos, o TC decidiu:
a) “Julgar inconstitucional, por violação do disposto nos artigos 25.º, 26.º e 32.º,
n.º4, da Constituição, a norma constante do artigo 172.º, n.º1, do Código de Processo Penal, quando interpretada no sentido de possibilitar, sem autorização do
juiz, a colheita coactiva de vestígios biológicos de um arguido para determinação
do seu perfil genético quando este último tenha manifestado a sua expressa recusa em colaborar ou permitir tal colheita”;
b) “Consequencialmente, julgar inconstitucional, por violação do disposto no artigo
32.o, n.º4, da Constituição, a norma constante do artigo 126.o, n.ºs 1, 2, alíneas
a) e c), e 3, do Código de Processo Penal, quando interpretada em termos de
considerar válida e, por conseguinte, susceptível de ulterior utilização e valoração a prova obtida através da colheita realizada nos moldes descritos na alínea
anterior”;
c) “Consequentemente, conceder provimento ao recurso e ordenar a reforma da
decisão recorrida em conformidade com o juízo de inconstitucionalidade que
agora se formula”.(409)

(409)

Cfr., decisão – idêntica –, nos dois Acórdãos em apreciação. Acórdão n.º155/2007, de 2 de Março de
2007, p.9088- 9100 e Acórdão n.º228/2007, de 28 de Março de 2007, p.13790-13798.
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Em análise, com comentário, ao Acórdão do Tribunal da Relação do Porto, de 13 de
Setembro de 2006, que deu origem ao Acórdão do TC n.º228/2007, de 28 de Março
de 2007, Mário Monte entende tratar-se de dirimir dois problemas distintos:
Por um lado, o de saber se será proibida a prova que consiste no resultado da análise da saliva colhida através de zaragatoa bucal efectuada ao arguido, sem que este estivesse de acordo; por outro lado, saber se uma tal decisão de efectuar o refe(410)

rido exame podia ser tomada pelo Ministério Público.

O autor, apesar de apenas abordar o tema em relação à “prova proibida”, faz uma retrospecção às finalidades do processo penal como: “a realização da justiça e a descoberta da verdade material”, “a protecção dos direitos fundamentais das pessoas”, “o
restabelecimento da paz jurídica” e “a concordância prática das anteriores finalidades”;
para referir que o tribunal ad quem não “enveredou”, para a sua decisão, pela análise
do conteúdo das normas de habilitação, ou seja, se os artigos 61.º, n.º3, alínea d) e
172.º, n.º1, ambos do CPP, conjuntamente com a Lei n.º45/2004, de 19.08, constituiriam habilitação legal suficiente para as restituições dos direitos fundamentais em questão, que seria o “cerne” do problema, pois como diz: “realização da justiça é o resultado e é também, sem qualquer menoridade, o processo que leva a esse resultado”(411);
mas antes, optou este tribunal, por incidir a “jusante” do problema; a restrição de direitos fundamentais operada por despacho do Ministério Público a ordená-la estaria fora
das suas competências, apesar de deter a direcção do inquérito. Com apoio nos artigos 263.º e 269.º do CPP e artigo 32.º, n.º4, da CRP, vieram a entender, que o juiz de
instrução – no caso – é o garante dos direitos fundamentais dos cidadãos, carecendo,
a restrição de autorização de juiz, i.e., na falta de densidade normativa suficiente.
Já para Luís Bonina, estariam, nos Acórdãos em referência, três questões de constitucionalidade:
À eventual violação de proporcionalidade na restrição de direitos fundamentais do
arguido; a eventual violação de uma legitimação legal para a intervenção em causa;
e, por último, a questão da violação do espaço de competência do juiz de instru(412)

ção.

(410)

Cfr., MONTE, Mário – O resultado da análise de saliva colhida através de zaragatoa bucal é prova
proibida?, Revista do Ministério Público, ano 27, n.º108, (Out./Dez. 2006), p.250.
(411)
Idem, ibidem, cit. 410, p. 253.
(412)
BONINA, Luís – Colheita coactiva de vestígios biológicos de um arguido para determinação do seu
perfil genético, Revista do Ministério Público, Ano 28, n.º110, (Abr./Jun. 2007), p. 204.
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Quanto a nós, salvo o devido respeito por melhor opinião, diríamos, que tendo em
conta o quadro legal, então em vigor, e quanto aos dois problemas que Mário Monte
aponta, que de facto seria a prova obtida proibida e portanto nula, quanto ao segundo
problema, advindo desta prova nula estará a nulidade do despacho do MP, por ser
matéria de «reserva de juiz». Em relação às três questões suscitadas por Luís Bonina;
não nos parece de per si violação do princípio da proporcionalidade na restrição dos
direitos fundamentais em questão, na primeira questão; concordando com o autor nas
outras duas questões.
Para terminar, diríamos que os dois Acórdãos do TC em apreço – Acórdão
n.º155/2007 e 228/2007 –, apesar de se debruçarem sobre casos idênticos com origem num mesmo processo de inquérito, e terem sido apreciados por dez juízes, de um
total de treze que compõem o TC; apenas houve um voto de vencido, do Conselheiro
Paulo Mota Pinto, precisamente sobre a falta de habilitação legal, que sufragamos;
aliás, diga-se, não fora a falta de densificação legal «reserva juiz», os Acórdãos resultariam num não provimento ao recurso.
Tanto num como noutro Acórdão, se assume o defendido pelo Tribunal da Relação do
Porto, ao considerarem «cabelos e sangue» como ofensas corporais insignificantes do
direito à integridade corporal e do direito à auto-determinação corporal em grau ou
medida desprezível (irrelevante); tendo vindo a admitir não existir desproporcionalidade na utilização de tais meios invasivos do corpo da pessoa (mas não lesivos da integridade física) da liberdade e privacidade, como único meio para obtenção da prova
numa situação de extrema gravidade, como foi o caso de um duplo homicídio.
Resta dizer, após estes dois acórdãos e “bruscamente no verão seguinte”, operou-se
uma importante alteração ao Código de Processo Penal – Lei n.º48/2007, de 29.08 –,
que alterou – para o que aqui nos diz respeito –, nomeadamente, o n.º2 do artigo 172.º
e n.º2 do artigo 154,º regulando-se igualmente as perícias de DNA pela Lei n.º5/2008,
de 12.02, persistindo quanto a nós, ainda algumas incongruências e inconsistências
que evidenciaremos já de seguida no subcapítulo 7.4. «Posição adoptada».

7.4. POSIÇÃO ADOPTADA
O tema da nossa dissertação requer, nesta fase expositiva, uma breve referência à
essência do direito penal, em sentido subjectivo – ius puniendi – e em sentido amplo;
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destacando o direito penal substantivo; não numa definição natural de crime(413); mas
numa definição actual – em sentido material –; que consiste numa ofensa grave a um
bem jurídico fundamental(414)(415); como um comportamento humano que consiste numa acção/omissão(416), penalmente relevante; i.e., acção típica, ilícita, culposa e punível; bem como de uma visão de definição dos pressupostos do crime e das suas concretas formas de aparecimento e a determinação; tanto em geral como em especial,
das suas consequências ou efeitos, que à verificação de tais pressupostos se ligam as
penas e as medidas de segurança e ainda das suas formas de conexão entre aqueles
pressupostos e estas consequências.
Destas ideias, podemos retirar que «bem jurídico fundamental», pode ter uma natureza tripla: bem, valor e finalidade; tem é de ser útil a uma de duas coisas: ao desenvolvimento da personalidade de cada pessoa ou à manutenção da própria existência social.
Os bens jurídicos fundamentais, não são realidades palpáveis, concretas, são antes
valores da existência social.
Estes bens jurídicos, são interesses da coexistência social; são valores reputados fundamentais à própria existência da sociedade organizada em termos de estado. Os
comportamentos que agridem, lesam, ponham em causa, façam perigar esses interesses, devem ser objecto de uma reacção.
O direito penal não deve intervir para tutelar todo e qualquer bem jurídico, mas apenas
as ofensas mais graves a esses bens jurídicos; ou seja, valores, interesses sociais e
individuais, juridicamente reconhecidos, quer do próprio, quer da colectividade, em vir(413)

Cfr., GARÓFALO, Raffaele – La criminologie, 5ª Ed., Paris: [s.e.], 1905, p. 36 “O crime consistiria num
acto violador dos sentimentos altruístas fundamentais. Geralmente acolhidos numa comunidade, que seriam os sentimentos de piedade e de probidade”. apud Conceição Cunha – Constituição e crime – uma
perspectiva da criminalização e da descriminalização. Porto: Universidade Católica Portuguesa, 1995,
p.14.
(414)
Cfr., DIAS, Figueiredo – Direito Penal e Estado de Direito Material. Revista de Direito Penal. Rio de
Janeiro: Forense, nº31 (Jan./Jun. 1981), p.31 e ss. “Num estado de direito material deve caber ao direito
penal uma função exclusiva de protecção dos bens fundamentais da comunidade, das condições básicas
necessárias à livre realização da personalidade de cada Homem e cuja violação constitui o crime”; “(...) é
a expressão de um interesse da pessoa ou da comunidade, na manutenção ou integridade de certo estado, objecto ou bem em si mesmo, socialmente relevante, e por isso, juridicamente reconhecido como valioso”.
(415)
“O aparecimento do conceito de bem jurídico corresponde a uma viragem no sentido da positivação,
normativização e subjectivização sistémico-social do objecto da infracção”; Cfr., Costa Andrade – Consentimento e acordo em direito penal. Coimbra, Coimbra Editora, Reimpressão, 2004, p. 37.
(416)
Cfr., artigo 10.º, n.º1, do CP; “Quando um tipo legal de crime compreender um certo resultado, o facto
abrange não só a acção adequada a produzi-lo como a omissão da acção adequada a evitá-lo, salvo se
outra for a intenção da lei”.
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tude do especial significado que assumem para a sociedade e das suas valorações
éticas, sociais e populares.
Nesta linha de pensamento, acompanhamos o entendimento de Figueiredo Dias e
Costa Andrade(417), no que tange a uma criminalidade comum de agressores, não violentos ou crónicos; identificamo-nos também com as teorias desligitimadoras do direito
penal, em concreto, as teorias reducionistas/minimalistas e seus percursores Alessandro Baratta e Zaffaroni; e, em alguns aspectos da teoria garantista de Luigi Ferrajoli;
onde defendemos e preconizamos alternativas ao actual sistema, estabelecendo novos paradigmas, fundados na dignidade da pessoas humana; para a descriminalização de condutas, a despenalização e a própria descarcerização; bem como, a procura
de verdadeira justiça penal consensual, como técnica alternativa para a solução de
conflitos menos gravosos.
Não já assim, para uma média/grande criminalidade, violenta ou de grande impacto
social; como é o caso dos homicídios, da violação sexual ou a pedofilia, entre outros.
Assumimos a nossa simpatia pelas teorias legitimadoras do direito penal, na vertente
«relativas ou utilitaristas»; de prevenção geral, positiva limitadora (por integração) –
por oposição à teoria positiva fundamentadora ou totalizadora, ao jeito de Günther
Jackobs ou Welzel –; e, prevenção especial positiva (ressocializadora) – por oposição
à teoria de prevenção especial negativa ou de segregação/neutralização, ao jeito de
Cézar Bittencourt –.
Não temendo, com a nossa posição, sermos considerados securitaristas ou garantistas, que não o somos, de todo; antes, modernamente “moderados”; pois não nos podemos esquecer, que nos tempos actuais, e, mercê de toda uma conjuntura socioeconómica negativa, com o eclodir de uma situação de insegurança global e transversal,
que tem suscitado acrescida preocupação da população em geral e dos responsáveis
políticos, em particular; no tocante à adopção de medidas preventivas de toda a ordem: que colocadas nos “pratos de uma balança”, encontramos de um lado os partidários do interesse público da prevenção, investigação e repressão da criminalidade, visando obter a paz social; bem como o interesse da vítima do crime, cujos direitos foram restringidos; e, no “prato” oposto, os defensores da integridade pessoal, da reserva da vida privada e familiar, da autodeterminação informacional dos arguidos visados

(417)

DIAS, Figueiredo e ANDRADE, Costa, cit. 46, p. 397-416.
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com tais medidas(418); e por todos, da dignidade da pessoa humana.
Entendemos, como Germano Silva; “A finalidade do processo do tipo do português
não é simplesmente a paz jurídica, é a justiça, e a justiça passa pela procura constante da verdade”; ou nas palavras de Figueiredo Dias; “O arguido surge no direito processual penal português como verdadeiro sujeito processual, mas também como meio
de prova”(419); como bem o preceituam os artigos 60.º, 2.ª parte(420) e 61.º, n.º3, alínea
d)(421), ambos do CPP.
Na procura da verdade, julgamos que o «meio de prova» perícia, através do perfil de
DNA, “pode oferecer ao processo penal, factos provados acima de toda a dúvida razoável”(422), utilizando as palavras de Costa Andrade; ou Sónia Fidalgo; “Não há dúvida, hoje, que os testes genéticos produzem a prova de identificação mais segura que
existe”.(423)
A Lei n.º5/2008, de 12.02, veio colmatar o que se considerava ser, no entender da generalidade da doutrina, uma incontornável lacuna – e que alguma jurisprudência, nomeadamente do Tribunal Constitucional, entendia enquadrar no artigo 172.º, n.º2, do
CPP ex vi artigo 6.º da Lei n.º45/2005 –, por se entender que no direito positivo português, não era juridicamente admissível, impor a recolha coactiva de substâncias biológicas nem a sua ulterior e não consentida análise genética, com vista à determinação do perfil genético para fins de processo criminal, na medida em que inexistia qualquer diploma que a legitimasse especificamente.
Com efeito, no seu artigo 8.º, n.º1, faz constar que “a recolha de amostras em processo-crime é realizada (...) ao abrigo do disposto no artigo 172.º, do CPP”; não obstante
o preceito se fazer incluir no título dos «Meios de obtenção de prova», ele materializa
parte da sua essência nos «Meios de prova», e em concreto, no capítulo da prova pe(418)

MOURA, Souto – Inquérito e Instrução. Jornadas de Direito Processual Penal - O novo Código de
Processo Penal. Coimbra: Almedina, 1991, p. 85, “a máxima eficiência na reconstituição dos factos e perseguição dos criminosos é incompatível com a consideração da dignidade da pessoa humana.”
(419)
Cfr., DIAS, Figueiredo, cit. 87, p.437.
(420)
Cfr., artigo 60.º, 2.ªparte, do CPP; “Desde o momento em que uma pessoa adquirir a qualidade de
arguido é-lhe assegurado o exercício de direitos e de deveres processuais, sem prejuízo da aplicação de
medidas de coacção e de garantia patrimonial e da efectivação de diligências probatórias, nos termos
especificados na lei”.
(421)
Cfr., artigo 61.º, n.º3, do CPP; “Recaem em especial sobre o arguido os deveres de”:
alínea d); “Sujeitar-se a diligências de prova e a medidas de coacção e garantia patrimonial especificadas na lei e ordenadas e efectuadas por entidade competente”.
(422)
Cfr., ANDRADE, Manuel da Costa – Bruscamente no verão passado, a reforma do Código de Processo Penal, observações críticas sobre uma Lei que podia e devia ter sido diferente. Revista de Legislação
e de Jurisprudência, Ano 137.º, n.º 3951, (Jul./Ago. 2008), p. 332.
(423)
Cfr., FIDALGO, Sónia, cit. 109, p.116.

Paulo Filipe Horta Peres

136

Recolha compulsiva de material biológico para análise de perfis de DNA em investigação criminal

ricial. Estipula-se no n.º1 do referido artigo 172.º que, “Se alguém pretender eximir-se
ou obstar a qualquer exame devido ou a facultar coisa que deva ser examinada, pode
ser compelido por decisão da autoridade judiciária competente” e no seu n.º2, “É correspondentemente aplicável o disposto no n.º 2 do artigo 154.º e nos n.os 5 e 6 do artigo 156.º”, todos do CPP
Por esta ordem de ideias, ficou expressamente consagrada a possibilidade de recurso
à coacção física sobre arguido que obste ou dificulte, i.e., não consinta a recolha de
amostras de DNA para fins de ordem criminal, em processo-crime cuja moldura penal,
concreta, seja igual ou superior a 3 anos.
A identificação individual, por intermédio do DNA, não pode contudo, ser encarada, só
por si, como meio de prova, capaz de sustentar uma acusação ou defesa, antes como
prova subsidiária, para além do facto de se ter presente a possibilidade de degradação, de contaminação, de “colocação” de amostras biológicas para incriminação de
outrem ou a ocorrência de coincidências ao acaso ou de “falsos positivos”(424), nas palavras de Artur Pereira, da Polícia Judiciária. Ultrapassando todo este óbice e garantindo a integral preservação da cadeia de custódia das amostras; julgamos, que num
futuro próximo, os testes de DNA deixem de ser “uma das provas” para passar a ser “a
prova”.

7.5. CONCLUSÕES FINAIS
Não tivemos a pretensão de esgotar o tema que aqui nos trouxe, assim, temos consciência que outras vertentes ainda reclamam apreciação e solução. Contudo, ousamos
suscitar, explorativamente, algumas questões, apresentando as dúvidas que nos preocupam, mais do que apontar soluções definitivas ou propor qualquer – sempre presunçosa – opção dogmático-substantiva ou prático-processual.
Não ignoramos, que num domínio como aquele em que nos aventurámos, pode facilmente acontecer que se assista à rápida superação de algum ou alguns dos procedimentos, metodologias e conclusões, hoje incontestados e/ou estandardizados, como
pressupostos da questão; como sejam os da recolha de amostras de material biológico humano e a sua análise e determinação de perfis; por métodos humanos ou mecanizados, v.g. uma nova e mais evoluída série de sequenciadores automáticos.

(424)

Cfr., PEREIRA, Artur, cit. 112, p.43.
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Não pretendemos endereçar qualquer juízo crítico às deficiências e ausências de previsão legislativa que não permitem, ainda assim, uma aceitação pacífica dos meios
probatórios científicos, nomeadamente os que envolvem perícias de DNA. Subscrevemos, por isso, as considerações de Costa Andrade, quando alude à defraudação
das expectativas nos resultados da reforma processual penal de 2007, quando refere:
Contra o que poderia esperar-se e desejar-se e ao arrepio dos modelos seguidos
por codificações homólogas, os autores da reforma de 2007 silenciaram completamente os problemas suscitados pelas possibilidades de esclarecimento e de prova
oferecidas pelo acesso ao ADN humano.

(425)

Uma das medidas que surgiram com a reforma do respectivo código, inseridas no
conceito de política criminal, e, que resultaram numa inovação com o alcance da “Espada de Dâmocles”; prende-se com a aplicação da prisão preventiva só aos crimes
dolosos puníveis com pena de prisão superior a cinco anos – que concordamos em
absoluto –, que, embora sendo de louvar, implica outras especificidades, no que ao
nosso estudo diz respeito; pense-se na exclusão de alguns crimes de grande alarme
social, como v.g. nos crimes contra a integridade física, o artigo 152.º, com a epígrafe
«Violência doméstica», prevê penas de prisão de 1 a 5 anos, no seu n.º1; de 2 a 5
anos, no seu n.º2 e de 2 ou de 3 a 10 anos, no seu n.º3; em qualquer dos números a
moldura penal é iniciada abaixo dos cinco anos de prisão; ou ainda nos crimes contra
a liberdade pessoal, o artigo 161.º, com a epígrafe «Rapto», que prevê pena de prisão
de 2 a 8 anos ou o artigo 164.º, com a epígrafe «Violação» que prevê no n.º1 uma
moldura penal mínima de 3 anos de prisão, e no n.º2 até 3 anos; ou ainda, o artigo
166.º, com a epígrafe «Abuso sexual de pessoa internada», que prevê penas de prisão, no seu n.º1 de seis meses a cinco anos e no seu n.º2 de um ano a oito anos; para não falar dos crimes contra a autodeterminação sexual, no abuso sexual de crianças ou pornografia infantil; todos eles e muitos outros, prevêem uma moldura penal,
que no seu mínimo é bastante inferior aos cinco anos requeridos para se poder decretar a prisão preventiva e que alguns carecem de outra previsão, que não passará pela
reclusão, certamente,; mas poderia bem ser o internamento para tratamento. A juntar
a isso, pense-se agora, na perspectiva do arguido, na sua limitação a “um grau de recurso” com dois graus de jurisdição – imposto pela revisão processual penal de 2007,
limitando o recurso de “segundo grau” a penas, confirmadas pela Relação, superiores

(425)

Cfr., ANDRADE, Costa, cit. 422, p. 332-333.
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a cinco anos –, nos termos do artigo 432º, n.º1, alínea c), do CPP.(426)
Como é sabido, a revisão do Código de Processo Penal de 2007 incidiu sobre o regime da prova pericial e dos exames; queremos – humildemente – deixar aqui algumas
reflexões, pois não entendemos e temos, de facto, alguma dificuldade em aceitar a
remissão que faz o legislador ordinário, como uma “pseudo-analogia por remissão”,
dentro do Livro III; do Título III «Dos meios de obtenção de prova»; Capítulo I «Dos
Exames», para o Título II «Dos meios de prova»; Capítulo VI «Da prova pericial»; revelando uma grande desatenção e/ou confundindo «exames» com «perícias»; ao ponto de alguns exames serem mais “intrusivos” do que as perícias; mas estarem expressamente previstos e as perícias também mas por remissão.
Julgamos, de jure condendo que o teor do artigo 154.º, do CPP, deveria passar a ter a
seguinte redacção:
• Artigo 154.º;
n.º2; “Quando se tratar de perícia sobre características físicas ou psíquicas de
pessoa que não haja prestado consentimento, o despacho previsto no número
anterior é da competência de juiz de instrução, na fase de inquérito ou instrução,
e de juiz de julgamento em audiência de julgamento ou após trânsito em julgado
da sua decisão; que pondera a necessidade da sua realização, tendo em conta
os direitos fundamentais do visado.”
n.º3; “Se alguém pretender eximir-se ou obstar à realização de perícia, sem razão fundamentada, pode ser coercivamente compelido à sua realização, por
despacho fundamentado de juiz, tendo em conta o princípio da proibição do excesso.”
Mantendo o teor do seu n.º1; pois a contrário, parece resultar do preceito que nos casos em que, v.g. o arguido confira o seu consentimento; também no que tange às características físicas, o despacho que ordene a realização da perícia possa ser proferido pelo Ministério Público, o que, diga-se, em nosso entender colide com o estipulado
no n.º1 do artigo 8.º, da Lei de bases de dados de perfis de DNA, da qual resulta que a
recolha de amostras em processo crime, é realizada a pedido do arguido ou ordenada
(426)

Cfr., artigo 432.º, n.º 1; “Recorre-se para o Supremo Tribunal de Justiça”:
alínea c); “ De Acórdãos finais proferidos pelo tribunal do júri ou pelo tribunal colectivo que apliquem
pena de prisão superior a 5 anos, visando exclusivamente o reexame de matéria de direito.”
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oficiosamente ou a requerimento, por despacho de juiz, pelo que deverá ser esta última solução a vigorar, por respeito aos mais elementares princípios de direito, a começar pela derrogação da Lei geral pela especial. Quanto ao n.º3, passaria a n.º4 e o
n.º4 a n.º5.
• Artigo 156.º;
n.º5; “As perícias referidas no n.º2 do artigo 154.º, são realizadas por médico
especializado ou outra pessoa legalmente autorizada, através de método não invasivo, para não criar perigo para a integridade física ou moral do visado”.
n.º6; “Deve-se optar por recolher, preferencialmente, células corporais, por método não invasivo, como a zaragatoa bucal, aquando de ausência de consentimento do visado; ou por recolha de sangue para análises, aquando de concordância do visado; as amostras recolhidas só podem ser utilizadas até cinco
anos, após a sua recolha, em processo em curso ou em outro já instaurado, findo esse prazo devem ser destruídas automaticamente.
Em relação à base de dados de perfis de DNA, entendemos que existe incompatibilidade entre o n.º3 do artigo 6.º, com a epígrafe «Recolha de amostras em voluntários»
e o n.º1 do artigo 8.º, que tem como epígrafe «Recolha de amostras com finalidades
de investigação criminal», assim, o teor do n.º3 do artigo 6.º deveria ser:
• Artigo 6.º;
n.º3; “O arguido na pendência de processo criminal, pode ser entendido como
voluntário na recolha de amostras que impliquem a respectiva utilização para
fins de investigação criminal”.
• Artigo 8.º;
n.º1; “A recolha de amostras em processo crime é realizada a pedido do arguido
ou ordenada, oficiosamente ou a requerimento, por despacho do juiz, a partir da
constituição de arguido, ao abrigo do disposto no artigo 154.º do Código de Processo Penal”.
Entendemos também, que os perfis de DNA de arguidos, deveriam ser integrados na
base, até absolvição ou prescrição de informações do conteúdo no registo criminal;
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assim:
• Artigo 18.º;
n.º3; “Os perfis de ADN resultantes da análise das amostras recolhidas ao abrigo
do disposto nos n.ºs1, 2 e 3 do artigo 8.º, bem como os correspondentes dados
pessoais, são introduzidos na base de dados de perfis de ADN, mediante despacho de juiz de instrução, no n.º1, e despacho de juiz de julgamento, nos n.ºs 2
e 3”.
Entendemos ainda, dever haver uma compatibilização entre o n.º2 do artigo 34.º, com
a epígrafe «Destruição das amostras» e o n.º6 do artigo 156.º do CPP:
• Artigo 34.º;
n.º2; “As amostras colhidas ao abrigo do n.º1 do artigo 8.º, só podem ser utilizadas como meio probatório, no processo em curso ou já instaurado, com os prazos do n.º6 do artigo 156.º do CPP”.
Em jeito de conclusão, diremos que a criação da base de dados de perfis de DNA em
Portugal, foi uma decisão acertada, pecando mesmo, por tardia, pois foi um passo
fundamental, e essencial, na inclusão, em que Portugal já faz parte na chamada “Sociedade de Risco”.
Entendendo e aceitando o preceituado no n.º1 do artigo 3.º da base de dados, para a
inclusão dos perfis na base; “(...) sendo preenchida faseada e gradualmente”; também
julgamos, que em termos de eficácia, a base de dados de DNA portuguesa, será menos eficaz do que as suas congéneres, não só pela inclusão apenas de condenados –
e nem todos –, pela falta de “sensibilização” da magistratura judicial, para decretar tal
recolha, que diga-se, talvez seja o resultado de não termos optado por um catálogo de
crimes em detrimento da moldura penal.
O valor da prova pericial, reside na sua capacidade em fornecer a corroboração dos
eventos com dados que devem ser, tanto quanto possível, isentos de erro humano,
não só na violação da cadeia de custódia das amostras recolhidas, como nos processos laboratoriais de amplificação, sequenciação e interpretação dos resultados observados; apesar de tudo, a prova pericial não deve ser vista como prova absoluta, mas
sim como prova subsidiária.
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Ao terminarmos esta dissertação, face à, ainda, novidade da temática e a alguma escassez de outras reflexões sobre a mesma, seguramente muito mais credenciadas;
admitimos ter exposto mais convicções do que certezas, constituindo-se o mesmo,
certamente, como pretexto para a continuação de uma investigação mais profunda,
num campo e numa área deveras interessantíssima e de grande actualidade.
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APÊNDICE A
Entrevista Prof. Doutor Francisco Corte Real

Paulo Peres
De:
Enviado:
Para:
Assunto:

Francisco Corte Real <FCortereal@inml.mj.pt>
sexta-feira, 27 de Janeiro de 2012 17:59
Paulo Peres
RE: Dissertação de Mestrado

Sim. Largo da Sé Nova
De: Paulo Peres [mailto:peres.lusiada@gmail.com]
Enviada: sexta-feira, 27 de Janeiro de 2012 16:58
Para: Francisco Corte Real
Assunto: RE: Dissertação de Mestrado

Exmo. Sr. Professor Doutor Francisco Corte Real;
Confirmo, que na próxima 2ª-feira, às 16 horas, aí estarei.
Presumo que seja, na Delegação Centro, Largo da Sé Nova, em Coimbra!?
Para qualquer eventualidade, de impossibilidade, da parte do Sr. Professor, aqui lhe deixo o meu contacto.
Bom fim de semana, e até 2ª-feira.
Cordiais cumprimentos,
Paulo Peres
919981178

De: Francisco Corte Real [mailto:FCortereal@inml.mj.pt]
Enviada: sexta-feira, 27 de Janeiro de 2012 16:48
Para: Paulo Peres
Assunto: RE: Dissertação de Mestrado

Exmo. Senhor Dr. Paulo Peres
Venha na 2ª-feira, às 16horas, se puder.
Com os melhores cumprimentos
Francisco Corte Real
De: Paulo Peres [mailto:peres.lusiada@gmail.com]
Enviada: sexta-feira, 27 de Janeiro de 2012 14:51
Para: Francisco Corte Real
Assunto: RE: Dissertação de Mestrado

Exmo. Sr. Professor Doutor Francisco Corte Real;
É com grande surpresa, mas com enorme satisfação, que acolho o seu convite, para me receber
pessoalmente, aí em Coimbra.
Como me desloco de Lisboa, fico portanto, a aguardar, que o Sr. Professor – consoante a sua
disponibilidade –, marque o dia e a hora, para me receber.
Podermos falar pessoalmente, é sem dúvida, muito mais gratificante e esclarecedor, para o conteúdo do meu
estudo; quero desde já, agradecer-lhe tal disponibilidade.
Atenciosamente;
Paulo Peres

[Página #]

De: Francisco Corte Real [mailto:FCortereal@inml.mj.pt]
Enviada: sexta-feira, 27 de Janeiro de 2012 09:05
Para: Paulo Peres
Assunto: RE: Dissertação de Mestrado

Exmo. Senhor
Penso que seria mais vantajoso se cá vier falar comigo.
Com os melhores cumprimentos
Francisco Corte Real
De: Paulo Peres [mailto:peres.lusiada@gmail.com]
Enviada: quinta-feira, 26 de Janeiro de 2012 17:59
Para: Francisco Corte Real
Assunto: Dissertação de Mestrado
Exmo. Sr. Professor Doutor Francisco Corte Real:
Tomei a liberdade de lhe escrever estas linhas, depois de ter falado com a Sr.ª Dr.ª Cristina Cordeiro, do Conselho
Médico-Legal, do INML, I.P.
Estou a concluir Dissertação de Mestrado em Direito, no ramo Ciências jurídico-Criminais.
A Dissertação versa sobre um tema que lhe é “familiar”, a Base de Dados de Perfis de ADN (Lei nº 5/2008, de 12.02).
Quem melhor que o Sr. Professor, para – sem querer lhe fazer dispor de demasiado tempo –, me puder elucidar e se
possível auxiliar, de alguma forma, sobre este tema.
Ficaria muito grato, se o Sr. Professor, me pudesse facultar, por exemplo:
• Os anexos, II-C(condenados); II-D(arguidos); III(informação), da Deliberação nº 3191/2008, de 03.12.;
• Amplificação do DNA;
• Preservação da Cadeia de Custódia;
• Perfis inseridos (presentemente) na Base e no Biobanco.
Junto em anexo, envio-lhe, Sumário (Índice) final, com a estrutura da Dissertação, para o Sr. Professor, ficar com
ideia geral do meu trabalho.
Queria, antecipadamente, agradecer-lhe qualquer ajuda que eventualmente me possa prestar, e, uma palavra de
grande apreço pelo trabalho que desenvolve, a nível científico e académico.
Sou em consideração;
Paulo Peres
919981178

Não foram detectados vírus nesta mensagem.
Verificado por AVG - www.avg.com
Versão: 2012.0.1901 / Base de dados de Vírus: 2109/4767 - Data de Lançamento: 01/26/12

Não foram detectados vírus nesta mensagem.
Verificado por AVG - www.avg.com
Versão: 2012.0.1901 / Base de dados de Vírus: 2109/4770 - Data de Lançamento: 01/27/12

Não foram detectados vírus nesta mensagem.
Verificado por AVG - www.avg.com
Versão: 2012.0.1901 / Base de dados de Vírus: 2109/4770 - Data de Lançamento: 01/27/12
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Paulo Peres
De:
Enviado:
Para:
Assunto:

Francisco Corte Real <FCortereal@inml.mj.pt>
sexta-feira, 3 de Fevereiro de 2012 15:45
Paulo Peres
RE: Envio dos Anexos III, II-D e II-C - Base de Dados

Exmo. Senhor Dr. Paulo Peres
Houve a primeira correspondência na passada semana.
Com os melhores cumprimentos
Francisco Corte Real
De: Paulo Peres [mailto:peres.lusiada@gmail.com]
Enviada: sexta-feira, 3 de Fevereiro de 2012 10:53
Para: Francisco Corte Real
Assunto: RE: Envio dos Anexos III, II-D e II-C - Base de Dados

Exmo. Sr. Professor Francisco Corte Real;
Acuso a receção dos anexos, que muito lhe agradeço.
Falávamos, no outro dia, sobre os “perfis” inseridos na Base; contudo, acabei por não o questionar (se é que me
pode dizer!?) sobre os “matches”, isto é, as correspondências!
O Sr. Professor pode adiantar-me (dos 384 perfis já inseridos) se já se confirmou alguma correspondência de
amostras? (amostras referência vs. Amostras problema).
Queria, mais uma vez, agradecer-lhe toda a sua amabilidade e disponibilidade, e a honra de o ter podido conhecer
pessoalmente.
Os melhores cumprimentos com grande estima;
Paulo Peres
919981178
De: Francisco Corte Real [mailto:FCortereal@inml.mj.pt]
Enviada: quarta-feira, 1 de Fevereiro de 2012 20:39
Para: peres.lusiada@gmail.com
Assunto: FW: Envio dos Anexos III, II-D e II-C - Base de Dados

Exmo. Senhor Dr. Paulo Peres
Junto envio o solicitado.
Com os melhores cumprimentos
Francisco Corte Real

Não foram detectados vírus nesta mensagem.
Verificado por AVG - www.avg.com
Versão: 2012.0.1901 / Base de dados de Vírus: 2109/4778 - Data de Lançamento: 01/31/12

Não foram detectados vírus nesta mensagem.
Verificado por AVG - www.avg.com
Versão: 2012.0.1913 / Base de dados de Vírus: 2112/4782 - Data de Lançamento: 02/02/12
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Paulo Peres
De:
Enviado:
Para:
Assunto:

Francisco Corte Real <FCortereal@inml.mj.pt>
sexta-feira, 2 de Março de 2012 19:27
Paulo Peres
RE: Dissertação de Mestrado

Obrigado
De: Paulo Peres [mailto:peres.lusiada@gmail.com]
Enviada: sexta-feira, 2 de Março de 2012 17:26
Para: Francisco Corte Real
Assunto: RE: Dissertação de Mestrado
Exmo. Sr. Professor Doutor Francisco Corte Real;

Não sei como lhe agradecer tanta amabilidade e disponibilidade; deixo-lhe, contudo, uma palavra de enorme
gratidão e a minha disponibilidade, para qualquer assunto jurídico, que careça de alguma espécie de
elucidação.
Fica também a promessa de lhe enviar uma cópia da Dissertação.
Um grande abraço e um obrigado por tudo.
Com consideração e admiração:
Paulo Peres
919981178
De: Francisco Corte Real [mailto:FCortereal@inml.mj.pt]
Enviada: sexta-feira, 2 de Março de 2012 16:38
Para: Paulo Peres
Assunto: RE: Dissertação de Mestrado

Exmo. Senhor Dr. Paulo Peres
Junto envio as respostas às questões colocadas.
Com os melhores cumprimentos
Francisco Corte Real
De: Paulo Peres [mailto:peres.lusiada@gmail.com]
Enviada: segunda-feira, 27 de Fevereiro de 2012 13:00
Para: Francisco Corte Real
Assunto: Dissertação de Mestrado

Exmo. Sr. Professor Doutor Francisco Corte Real;
Venho por este meio, mais uma vez, tomar-lhe, mais um pouco do seu tempo, no sentido de me confirmar alguns
“dados” que aqui envio em anexo, para poder invoca-los na minha Dissertação.
Agradeço a sua enorme compreensão e disponibilidade.
Subscrevo-me com grande consideração;
Paulo Peres
919981178

Não foram detectados vírus nesta mensagem.
Verificado por AVG - www.avg.com
Versão: 2012.0.1913 / Base de dados de Vírus: 2114/4846 - Data de Lançamento: 03/02/12
[Página #]

Não foram detectados vírus nesta mensagem.
Verificado por AVG - www.avg.com
Versão: 2012.0.1913 / Base de dados de Vírus: 2114/4846 - Data de Lançamento: 03/02/12
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Exmo. Sr. Professor Doutor Francisco Corte Real;
Peço antecipadamente, desculpas por voltar a incomoda-lo, mas como bem sabe, para os
trabalhos Académicos, toda e qualquer citação, tem que ser convenientemente documentada;
assim, do nosso diálogo, ocorrido no seu gabinete, no dia 31.01.2012; preciso do seu “OK”.
Vou tentar, reproduzir, em síntese, os temas mais importantes que falámos e que julgo muito
úteis para invocar na minha Dissertação;
•

“Marcadores”:
- A Resolução do Conselho de 30.11.2009 (2009/C 296/01), que estabelece 12+1
(Amelogenina) Marcadores, ainda não foi transposta (por Portaria), mas sê-lo-á em
breve, segundo percebi;
- Julgo ter percebido, que me referiu, que pretende sugerir 7+1 Marcadores obrigatórios
(Autossómicos) dos 12 Marcadores (ESS); incluindo os 5 Marcadores novos, pois são
de pequeno tamanho, muito úteis para amostras degradadas com obtenção de melhores
resultados. E o marcador que se utiliza para a despistagem de mistura de materiais
biológicos (julgo que seja Penta D)? Proporemos 7+1 dos 12 ESS, sem obrigatoriedade
do Penta D.(*)
- O mais comum, nas bases de dados na Europa são 10 Marcadores; a regra imposta
pelo Tratado de Prüm é haver coincidência em 6 Marcadores; quanto mais marcadores
mais parâmetros apanha, e, portanto, menos hipóteses de apanhar outra pessoa ao acaso
– Falsas coincidências –; É verdade. Mas se são exigidos muitos marcadores para
aceitar uma coincidência, há muitas amostras em que não foram todos determinados
e não seriam detectadas.
- Em quantos Marcadores terá de haver coincidência, para que a valorização
bioestatística dos resultados seja aceitável? 7 marcadores.

•

“Kit`s”:
- Referiu-me que o INML, I.P., utiliza o Kit Power Plex 16™ e/ou AmpF/STR™ e que
a Polícia Judiciária, através do seu L.P.C., utilizam o Kit SGM Plus™; Pergunto:
alguma razão para esta escolha?.. eficiência?...ou apenas razões comerciais? Quanto ao
INML posso referir-lhe que a escolha do PowerPlex 16 ou do Identifiler se deve ao
elevado número de marcadores que possuem e elevada capacidade de discriminação.

_______________________
(*) As respostas do Sr. Profº Doutor Francisco Corte Real, aparecem em itálico e negrito.

•

“Codis”:
- A nossa base de dados, funciona com o sistema informático Codis, adaptado à nossa
legislação; a maior parte dos países Europeus, trabalha também com o Codis; são
poucos os países, na Europa que têm o seu próprio sistema informático;

•

“Estatísticas”:
- O INML, I.P. utiliza o método Likelihood racio (LR), na escala de equilíbrio HardyWeinberg (que diz que se o valor de LR for superior a 1000, significa que é muito forte)
o qualitativo da escala de Evett tem pouco interesse, interessando sim o valor
quantitativo, para comparação de resultados de duas hipóteses, por referência dos alelos
da população portuguesa, que já foi, previamente fixada/identificada, pelas três
Delegações, em todo o território nacional; e, que no geral, de norte a sul do país, não
tem qualquer variação, aliás, muito similar a Espanha; havendo diferenças,
significativas, só no norte da Europa;

•

“Cooperação e Intercâmbio de dados”:
- Falámos sobre este item, mas confesso, que não me recordo do conteúdo; contudo, sei
que em Julho de 2011, através da Decisão do Conselho (2011/472/EU) Portugal está
apto a receber e a transmitir dados genéticos com as suas congéneres; não sei é se será
bem assim!? Sim, para além do facto de ter que ser transposta para legislação nacional!

•

“Cadeia de Custódia”: (Cadeia Externa e Cadeia Interna)
- Também falámos, sobre este item, mas, sinceramente, não consegui reter grande coisa;
só me recordo de Sr. Professor referir, que as amostras (material biológico), são
entregues no INML, I.P., ou em mão ou por correio inviolável; vindo somente a inserir
os perfis na base, se for mantida a integridade da Cadeia.
- Bom, desde a identificação do material biológico (suscetível de ser a analisado), por
exemplo, em local de crime, pelo Perito de Criminalística até à sua entrega no
laboratório (do INML ou no LPC), sei os trâmites da Cadeia de Custódia (Externa); o
que não sei, são os “trâmites” nos laboratórios, a começar pela extracção do DNA
(método orgânico, p. ex. álcool) ou (método não inorgânico, p. ex. chelex 100);
possivelmente haverá um perito que amplia a amostra (PCR); outro que elabora a sua
sequência e um outro que interpreta os resultados e elabora o relatório…para ser
apresentado em Juízo!? Não é necessária essa separação. As análises são feitas em
duplicado. É nesta Cadeia interna que existirá o “Manual de procedimentos” a que se
refere o artigo 16º da Deliberação nº 3191/2008, de 03.12.2008 (Regulamento da base

de dados)? Não. O Manual de Procedimentos é para a Base de Dados, não para as
análises laboratoriais.

•

“Métodos invasivos e não invasivos”:
- O Sr. Professor, neste ponto, salientou (talvez numa perspectiva médica), que uma
picada num dedo, para obter uma “gota” de sangue, é um método não invasivo;
enquanto, o “colher” sangue de uma veia, superficial, (normalmente executado por um
enfermeiro) ou “colher” sangue de uma artéria (realizada por médico); ambas, “entram
no corpo”, e, como tal são invasivas. Não. Considero a picada num dedo e a colheita
de sangue venoso também métodos invasivos. Curiosamente, nós Juristas, julgo não
sermos tão abrangentes, pois considera-se, não invasivas a colecta de células Epiteliais
da mucosa bucal, através de zaragatoa bucal ou “colher” um cabelo; tudo o resto é
invasivo;

•

“Perfis inseridos na base”:
- Referiu-me (à data de 31.01.2012), estarem inseridos 384 perfis, existindo + ou – 500
outros em espera, perfazendo um total, aproximadamente 900.
- A base de dados foi aprovada em 12.02.2008; o Regulamento de funcionamento foi
aprovado em 03.12.2008; a Portaria com os marcadores só foi aprovada em 17.03.2009
(passado um ano sobre a entrada em vigor da base de dados); passado mais um ano é
que se inseriu o 1º Perfil. O Sr. Professor tem alguma “estimativa” de previsão de
inserção de perfis na base, por cada ano? Ou melhor: temos estrutura (técnica e
humana) para poder inserir quantos perfis por ano? Não fazemos estimativas porque
tudo depende do número de despachos de magistrados, o que é externo ao INML. Se
o número de determinações de inserção aumentar de forma muito significativa, o
INML e o LPC têm formas de responder a esse acréscimo.
- Também sei, que isso dependerá muito, dos Juízes; o que nos levará, certamente, a
outro problema: a eficácia da nossa base de dados, não é?

•

“Amostras em posse da Polícia Judiciária”:
- Este item, também foi abordado, não retive, com exactidão, o vinculado pelo Sr.
Professor; apenas recordo, ter-me referido existirem + ou – 2500 “ amostras problema”
no LPC, anteriores a 2008; não existindo, ainda, autorização para a sua transferência
para a base de dados, mas que isso, acabará por acontecer; não sei se foi isto que
entendi!? Estamos a aguardar que essa autorização seja dada.

•

“Matches”/Coincidências de perfis:
- O Sr. Professor, quanto a este item, informou-me mais tarde; que na última semana de
Janeiro tinha havido a primeira confirmação de coincidência; que aliás, os meios de
comunicação social, referiram tratar-se de um caso de “roubo”, não sei se me pode
adiantar algo mais sobre isto? A inserção do perfil de um condenado permitiu a
coincidência com uma amostra-problema relativa a um furto.
- Ou ainda, se tem, a sensação que isto aconteça, muitas mais vezes, num futuro
próximo; tendo em conta uma limitação imposta por lei, de inserção apenas de perfis de
condenados (amostras referência), e mesmo assim, nem todos e os voluntários, não é
espectável que o sejam, de forma significativa.

Só lhe queria colocar mais uma questão, tendo consciência, que lhe estou a esgotar a paciência,
pedindo-lhe, mais um pouco de compreensão; a questão tem a ver com o número de “genes”
que o Genoma Humano possui? Já li 100.000; já li entre os 60.000 e os 80.0000; recentemente,
li que talvez sejam entre os 30 e os 40.000 genes? Quase 30 000.
Obrigado por tudo,
Sempre com consideração;
Paulo Peres

ANEXOS

Recolha compulsiva de material biológico para análise de perfis de DNA em investigação criminal

LISTA DE ANEXOS
Anexo A - Bases de Dados de Perfis de DNA no Direito Comparado.
Anexo B - Auto de Colheita de Amostras em Condenados.
Anexo C - Auto de Colheita de Amostras em Arguidos.
Anexo D - Informação de Finalidades da Colheita.

Paulo Filipe Horta Peres

ANEXO A
Bases de Dados de Perfis de DNA no Direito Comparado

Bases de dados de Perfis de ADN – Estudo comparativo de legislação
Dados actualizados a Janeiro de 2012 (*)

País

Legislação a Janeiro de 2012

Em que circunstâncias e de quem se pode
fazer a recolha de amostras para elaborar o
perfil de ADN?
Pessoas condenadas; suspeitos; cenas de
crime.

Em que circunstâncias
ocorre o armazenamento de
amostras biológicas?
UK e Pais de Gales –
UKNDAD

Reino Unido “UK
NDNAD”;

UK Biobank – 2000 (Inglaterra e país de
Gales)
Human Tissue Act (armazenamento e uso de
tecidos humanos para fins de investigação
científica)

Podem ser colhidas amostras de menores a
partir dos 10 anos e de outros incapazes

Retenção por tempo
indefinido

Data Protection Act – 1998 – protecção da
confidencialidade dos dados

Desde 2008 - Counter-Terrorism Act podem
ser feitas buscas especulativas nos perfis
pelos serviços secretos, podendo abranger a
recolha de amostras fora de locais de crime.

Escócia – amostras de
condenados retidas por
tempo indefinido; amostras
de suspeitos retidas apenas
até arquivamento ou
absolvição;

Police and Criminal Evidence Act 1984
(PACE) com as alterações introduzidas pela
Criminal Justice Act de 1994.
Criminal Justice and Public Order Act
(CJPOA) de 1994
NOVOS 1 – Counter-Terrorism Act
NOVOS 2 - Protection of Freedoms Bill
2010-11

A nova Protection of Freedoms Bill pode vir
a consagrar a eliminação de perfis de
suspeitos não condenados, o que não é
consensual a nível político, especialmente em
casos de crimes de natureza sexual, de
elevado grau de reincidência.

URL

http://www.ukbiobank.ac.uk/abou
t/what.php
PACE e emendas http://www.legislation.gov.uk/all?t
itle=Police%20and%20Criminal%
20Evidence%20Act
CJPOA e emendas http://www.legislation.gov.uk/ukp
ga/1994/33
Novos 1
http://services.parliament.uk/bills/
201011/protectionoffreedoms.html
http://www.publications.parliamen
t.uk/pa/bills/lbill/20102012/0121/lbill_201020120121_en_2.htm#pt1-ch1pb1-l1g1
Novos 2
http://www.legislation.gov.uk/ukp
ga/2008/28/contents

Alemanha

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

França - FNAEG

1998 – Repressão de ofensas sexuais

http://www.legifrance.gouv.fr
O

Ministério

público

___________________________
(*) Este documento foi elaborado pela Dr.ª Cíntia Águas, Secretária Executiva da CNECV.

e

o

Magistrado

Bases de dados de Perfis de ADN – Estudo comparativo de legislação
Dados actualizados a Janeiro de 2012 (*)
Lei FNAEG – Alteração Code de la Procédure
Pénale – arts 706-54 a 706-56 – v. links
Lei 2001-1062 – 15 Nov 2001
Lei 2003-239 18 Março 2003
Code de la Sainté Publique
Anexo ao Decreto n. 2003-462 de 21 de Maio
de 2003 sobre a regulamentação das partes I,
II e III do Código

encarregues da investigação podem ordenar a
busca de fingerprints genéticos em locais de
crime e em indivíduos sentenciados. Os dados
são introduzidos num ficheiro nacional de
dados genéticos (fichier national automatisé
des empreintes génétiques, FNAEG).

As infracções que podem determinar a recolha
incluem actos terroristas e as ofensas aos
“interesses fundamentais da nação”.

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

http://www.legifrance.gouv.fr/affic
hCodeArticle.do?cidTexte=LEGI
TEXT000006071154&idArticle=L
EGIARTI000006577698&dateTe
xte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affic
hCodeArticle.do?cidTexte=LEGI
TEXT000006071154&idArticle=L
EGIARTI000006517575&dateTe
xte=&categorieLien=cid

Legislação sobre segurança interna, de 18
de Março de 2003

http://www.legifrance.gouv.fr/affic
hCodeArticle.do?cidTexte=LEGI
TEXT000006071154&idArticle=L
EGIARTI000006514955&dateTe
xte=&categorieLien=cid

Decretos – 2000-413 de 18.05.2000 e 2004470 e 2004-71 de 25.05.2004
2009-785 de 23.06.2009
Deliberação 2008-113 14.05. 2008
Circular do Min Justiça 27 Julho 2004

Espanha

http://www.legifrance.gouv.fr/affic
hSarde.do?reprise=true&page=1
&idSarde=SARDOBJT00000711
7134&ordre=null&nature=null&g=
ls

marcadores DNA
http://www.legifrance.gouv.fr/affic
hCodeArticle.do?cidTexte=LEGI
TEXT000006071154&idArticle=L
EGIARTI000006514628&dateTe
xte=&categorieLien=cid

http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CO
NG/BOCG/A/A_117-01.PDF

Artículo 9. Cancelación, rectificación y acceso
a los datos.

http://www.congreso.es

1. La conservación de los identificadores
obtenidos a partir del ADN en la base de datos
objeto de esta Ley no superará:

NOVA - LEY ORGÁNICA 10/2007, de 8 de

___________________________
(*) Este documento foi elaborado pela Dr.ª Cíntia Águas, Secretária Executiva da CNECV.

http://www.congreso.es/constituci
on/ficheros/leyes_espa/lo_010_2
007.pdf

Bases de dados de Perfis de ADN – Estudo comparativo de legislação
Dados actualizados a Janeiro de 2012 (*)
octubre, reguladora de la base de datos
policial sobre identificadores obtenidos a
partir del ADN.

• El tiempo señalado en la ley para la
prescripción del delito.

• El tiempo señalado en la ley para la
cancelación de antecedentes
penales, si se hubiese dictado
sentencia condenatoria firme, o
absolutoria por la concurrencia de
causas eximentes por falta de
imputabilidad o culpabilidad, salvo
resolución judicial en contrario.
En todo caso se procederá a su cancelación
cuando se hubiese dictado auto de
sobreseimiento libre o sentencia absolutoria
por causas distintas de las mencionadas en el
epígrafe anterior, una vez que sean firmes
dichas resoluciones. En el caso de
sospechosos no imputados, la cancelación de
los identificadores inscritos se producirá
transcurrido el tiempo señalado en la Ley para
la prescripción del delito.
En los supuestos en que en la base de datos
existiesen diversas inscripciones de una
misma persona, correspondientes a diversos
delitos, los datos y patrones identificativos
inscritos se mantendrán hasta que finalice el
plazo de cancelación más amplio.

Áustria

Genetchnology act

2. Los datos pertenecientes a personas
fallecidas se cancelarán una vez el encargado
de la base de datos tenga conocimiento del
fallecimiento. En los supuestos contemplados
en el artículo 3.1.b, los datos inscritos no se
cancelarán mientras sean necesarios para la
finalización de los correspondientes
procedimientos.
Condenados, suspeitos acusados de
determinados crimes – “ofensa agravada”;

___________________________
(*) Este documento foi elaborado pela Dr.ª Cíntia Águas, Secretária Executiva da CNECV.

Condenados: amostras
retidas até que a pessoa

Bases de dados de Perfis de ADN – Estudo comparativo de legislação
Dados actualizados a Janeiro de 2012 (*)
BGBl nr. 510/1994 Bases de dados genéticos
para investigação e cuidados médicos.

amostras não identificadas colhidas em locais
de crime; menores e outros incapazes

complete 80 anos; as
amostras de suspeitos
absolvidos são destruídas
mediante requerimento; as de
menores e incapazes, 3 anos
após recolha.

The DNA Identification Act, 1994, Recolha de
condenados, locais de crime, cadáveres,
amostras recolhidas de voluntários –
familiares de pessoas desaparecidas

Actualmente, recolha e
processamento de amostras a
nível federal, estatal e local.
Cada Estado tem os seus
critérios de recolha,
manutenção e eliminação de
perfis.

http://www.fbi.gov/aboutus/lab/codis/codis-and-ndis-factsheet

Vide Expungement of DNA
Records in Accordance with
42 U.S.C. 14132(d)(1)(A)

http://www.fbi.gov/aboutus/lab/codis/codis_expungement
- em casos limitados, um perfil
poder ser expurgado ou
eliminado do NDIS

Sicherheitspolizeigesetz BGBl nr. 566/1991
e BGBl nr. 151/2004
Uso forense, investigação criminal e
segurança pública. A investigação é permitida
em casos determinados (restritiva) e
ordenados por magistrado.
E.U.A. - “CODIS”
NOTA – Os 50 Estados fazem a recolha e
cruzamento de dados de DNA; legislação
federal e legislação própria de cada Estado
The DNA Identification Act, 1994
Justice for All Act, 2004
DNA Fingerprint Act 2005
DNA Analysis Backlog Elimination Act 2000
(aditado pelo Patriot Act)
US Patriot Act 2001
Violence against women Act de 2005

Justice for All Act, 2004 – National DNA Index
System (NDIS) – manutenção de amostras de
suspeitos, mesmo perante arquivamento dos
autos. Já não limitado a crimes contra a
determinação sexual ou outros crimes
violentos, mas alargados a qualquer ofensa
criminal.
Os perfis poderão não ser carregados no
NDIS se a pessoa detida não for acusada.
Violence against women Act de 2005, que
permite no caso de ofensas sexuais o upload
do perfil na base de dados ocorre aquando da
detenção e antes da acusação, invertendo o
ónus sobre a retirada do perfil – tem de ser o
detido a demonstrar que todas as acusações,
ou não foram feitas, ou foram retiradas.

Nota – outros websites úteis:
http://www.councilforresponsiblegenetics.org/dnadata/world_map.html
http://www.genewatch.org/
http://www.dna.gov/
http://www.enfsi.eu/page.php?uid=54
https://www.europol.europa.eu/

___________________________
(*) Este documento foi elaborado pela Dr.ª Cíntia Águas, Secretária Executiva da CNECV.

arquivos FBI http://www.fbi.gov/aboutus/lab/codis

Bases de dados de Perfis de ADN – Estudo comparativo de legislação
Dados actualizados a Janeiro de 2012 (*)
http://ec.europa.eu/justice/mission/index_en.htm
http://www.fbi.gov/about-us/lab/codis/ndis-statistics

___________________________
(*) Este documento foi elaborado pela Dr.ª Cíntia Águas, Secretária Executiva da CNECV.

ANEXO B
Auto de Colheita de Amostras em Condenados

ANEXO C
Auto de Colheita em Arguidos

ANEXO D
Informação de Finalidades da colheita

