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RESUMO

A Constituição Federal estabelece um encadeamento de direitos e garantias fundamentais, entre os quais se inserem os princípios da presunção 
de inocência e da não autoincriminação (nemo tenetur se detegere). Inobstante tais previsões constitucionais o legislador infraconstitucional, em 
flagrante desrespeito as diretrizes emanadas da Carta Constitucional, editou a Lei n. 12.654/2012, que incluiu o artigo 9.º-A à Lei n. 7.210/1984 
(Lei de Execução Penal), trazendo a obrigatoriedade de submissão à identificação do perfil genético, mediante extração de DNA – ácido 
desoxirribonucleico, aos condenados por crime praticado, dolosamente, com violência de natureza grave contra a pessoa ou por qualquer dos 
crimes previstos no artigo 1.º da Lei n. 8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos). Assim, com a edição da Lei n. 12.654/2012 surgiu o debate acerca 
da inconstitucionalidade de seu conteúdo, uma vez que a identificação do perfil genético, mediante extração de DNA, seria inviável, sob o prisma 
da violação aos direitos constitucionais dos condenados, pois a sentença penal condenatória apenas priva o indivíduo de sua liberdade e suspende 
seus direitos políticos, não afetando os demais direitos constitucionalmente previstos. Nesta ótica, o presente trabalho objetiva discutir a 
problemática da obrigatoriedade da submissão dos condenados ao invasivo exame de DNA. Forçoso reconhecer que o legislador foi cauteloso ao 
limitar a obrigatoriedade do perfil genético aos condenados por crimes graves. Tal diligência, na verdade, configura um reconhecimento de que 
sua aplicação da regra prevista no artigo questionado viola preceitos constitucionais, uma vez que, se assim não fosse, o perfil genético seria 
previsto para todos os condenados em face de sua relevância na contenção da criminalidade. O desenvolvimento do tema proposto dar-se-á por 
meio de pesquisa doutrinária e jurisprudencial, tornando por norte a análise das recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo 
Tribunal Federal acerca da questão referente a constitucionalidade do dispositivo analisado. Em decorrência da divergência já apresentada, pode-
se concluir que, em face das garantias constitucionais em um Estado Democrático de Direito, a obrigatoriedade de identificação do perfil genético 
se afigura como uma violação aos direitos fundamentais da pessoa humana privada da liberdade.
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