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RESUMO

O Tema Geral desse trabalho refere-se a Lei 12.654 de 2012 e seus aspectos constitucionais. O problema científico apresentado se volta para a 
análise da lei 12654/12, que prevê a coleta de perfil genético como forma de identificação criminal, no que tange a violação de princípios 
constitucionais. O objetivo da análise perquire se as informações genéticas que estiverem contidas nos bancos legais de dados de perfis genéticos 
violam as normas constitucionais e internacionais sobre direitos humanos, indagando se a identificação compulsória do perfil genético, mediante 
extração de DNA dos condenados por crime praticado, dolosamente, com violência de natureza grave contra pessoa, ou por qualquer dos crimes 
previstos no art. 1o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, seria constitucional, demonstrando, afinal se esse procedimento possui 
características da teoria do Direito Penal do Autor e do Sistema Inquisitivo. A metodologia utilizada nesse trabalho foi a bibliográfica, de caráter 
parcial e exploratório, apoiada na literatura de autores com reconhecimento acadêmico, na seara do direito constitucional e do direito processual 
penal. As contribuições desse artigo se direcionam no sentido de acrescentar reflexões igualmente favoráveis à tese de que a identificação 
criminal por perfil genético, como método de identificação criminal viola princípios e garantias constitucionais sedimentados como direitos 
fundamentais, bem como normas internacionais sobre direitos humanos, e que ela resgata elementos característicos do Direito Penal do Autor e 
do Sistema Inquisitivo, contrapondo-se diretamente aos conceitos legais do Sistema Acusatório, que representa o sistema processual penal 
trazido com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Os entendimentos acerca do tema, com base na leitura de variados artigos 
acadêmicos contrários ou não à tese da violação constitucional, se solidificaram no sentido da presença da transgressão a princípios e garantias 
constitucionais, posteriormente afigurada pelos argumentos expostos nessa pesquisa acadêmica. Em apertada síntese, a Lei 12.654 de 2012 ao 
instituir a identificação criminal pela coleta de material genético, acrescida da compulsoriedade da coleta de perfil genético dos condenados por 
crimes mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa, ou pelos crimes do art. 1º da lei de Crimes Hediondos, bem como a criação de 
bancos de perfis genéticos violou elementos constitucionais pertencentes ao grupo dos princípios e garantias fundamentais.  O viés de 
pensamento (crítico) se estabelece em um tecido conjuntural próprio, peculiar ao Estado Democrático de Direito, que enseja reflexão e inter-
relação, já que direitos e garantias fundamentais não são absolutos, mas, em contrapartida, ao serem relativizados merecem uma linha de 
investigação que remete a uma necessária e difícil ponderação de valores constitucionais, de modo a gerar equilíbrio e segurança jurídica. Como 
um dos elementos constitutivos dessa tessitura temos os princípios da não autoincriminação, da dignidade da pessoa humana, da presunção de 
inocência, que traduzem em nosso ordenamento jurídico um conjunto de garantias fundamentais (revestidas solidamente) e que, 
imperativamente, devem fazer parte de qualquer demanda legal.  A coleta de perfil genético em sede de investigação ou após sentença 
condenatória, fundamentada na tipologia penal determinada por essa lei, viola princípios e garantias fundamentais, principalmente o princípio da 
não autoincriminação e o da presunção e inocência. Ressalta-se categoricamente que essas garantias constitucionais são cláusulas pétreas 
(justamente caracterizadas), e foram revestidas pelo constituinte originário a fim de serem preservadas contra possíveis restrições legais tanto 
quanto do poder constituinte derivado, quanto das de caráter infraconstitucional. No confronto argumentativo da doutrina apresentada, infere-
se que há um consenso quanto à violação de princípios constitucionais.
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