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RESUMO

Trata-se de estudo que tem por objetivo analisar  a produção de provas a

partir  do corpo do acusado no processo penal.  O trabalho percorre, inicialmente,  a

forma como a doutrina e jurisprudência (nacional e estrangeira) posicionam-se sobre o

assunto, analisando-se julgados em que algum tipo de prova invasiva do corpo do

indivíduo foi realizada ou impedida.

Em  seguida,  comentam-se  os  aspectos  principiológicos  que  permeiam  a

temática,  considerando-se  os  dispositivos  constitucionais  e  infraconstitucionais  que

servem de base legal à análise da questão, bem como a visão de juristas estrangeiros

sobre tais práticas probatórias. Por fim, registram-se raciocínios construídos sobre o

assunto a partir de conceitos pertencentes à medicina legal.

Palavras-Chave: Intervenções corporais – Processo Penal – Produção de provas – 
Princípios constitucionais – aspectos.
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ABSTRACT

It was a study that aims to analyze the production of evidence from the body

of the accused in criminal proceedings.  The job runs initially,  how the doctrine and

jurisprudence (domestic and foreign) are positioned on the subject, analyzing judged

as some kind of proof invasive individual's body was carried or prevented.

Then  comment  on  the  aspects  that  permeate  principiológicos  theme,

considering the constitutional and infra that serve as legal basis for the analysis of the

issue as well  as the vision of foreign jurists on these evidentiary practices. Finally,

record built up reasoning on the subject from concepts pertaining to forensic medicine.

Keywords:  Body  interaction  -  Criminal  Procedure  -  Production  of  evidence  -
Constitutional principles – aspects.
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Introdução

“Encontrei hoje em ruas, separadamente, dois amigos meus que se haviam
zangado . Cada um me contou a narrativa de por que se haviam zangado.
Cada um me disse a verdade. Cada um me contou as suas razões. Ambos
tinham razão. Ambos tinham toda a razão. Não era que um via uma coisa e
outro outra, ou um via um lado das coisas e outro um lado diferente. Não:
cada um via as coisas exatamente como se haviam passado, cada um as via
com um critério idêntico ao do outro. Mas cada um via uma coisa diferente,e
cada  um,  portanto,tinha  razão.Fiquei  confuso  desta  dupla  existência  da
verdade”.

Fernando Pessoa

Fatos passados não podem ser revividos ou reconstruídos. A busca

pela “verdade” no processo encontra limites quando se pretende esclarecer um

evento  histórico,  pois  este,  naturalmente,  já  não  mais  existe.  Os  sistemas

probatórios  utilizam-se de métodos auxiliadores da investigação e instrução

processuais,  de  modo que se  procura  definir  conclusões seguras  quanto  à

existência de um fato criminoso e seus detalhes. 

Nesse  contexto,  existem técnicas  de  prova  que  dependem de  uma

participação do réu para que se viabilizem, a exemplo das provas obtidas a

partir de exames realizados no corpo do investigado/réu. 

Nesse  cenário,  questiona-se  até  onde  será  considerada  legítima  a

atividade do Estado na persecução penal que exija a cooperação do indivíduo

quanto  à  produção  de  provas  que  implicam exames  em  seu  corpo  e  que

parâmetros  podem  ser  criados  para  que  os  direitos  individuais  não  sejam

lesados diante do poderio do aparelho estatal responsável pelo esclarecimento

dos casos penais.

Ora, o sistema penal  acusatório,  acolhido pela Constituição Federal,

em consonância com o Estado Democrático de Direito,  estabelecido com o

ordenamento político de 1988, estabelece limitações ao poder estatal quando o

assunto é a proteção dos direitos individuais. Há uma vasta principiologia que

prestigia o indivíduo frente ao poder do Estado, que deve ser observada na

atividade persecutória processual penal, a fim de que não haja violação dos

direitos  individuais  quando da produção de provas que possam ofender  os

direitos do acusado.

De  outro  ângulo,  uma  persecução  penal  ineficiente  também  não  é

desejada pelo ordenamento jurídico, que confere ao Estado o monopólio da
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persecução penal, com o intuito de garantir a manutenção da ordem social, por

exemplo, no combate à criminalidade. 

Por sua vez, a colheita de provas a partir do corpo do acusado é um

dos  métodos  usados  nessa  busca  pela  verdade  processual,  pelo

esclarecimento  do caso penal.  O desafio  é  definir  os  limites  impostos  pela

Carta de 88 quanto à proteção dos direitos fundamentais que asseguram a

liberdade e a privacidade do indivíduo, por exemplo, sem que se esvazie a

capacidade estatal de solucionar, de modo satisfatório, as demandas criminais.

Afinal, não é debalde que o principal símbolo da justiça é uma balança,

indicando um desejo por equivalência na milenar equação “culpa – retribuição”.

Em outras palavras, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade devem

respaldar a atividade estatal perante o indivíduo no processo.

Por todo o exposto, o presente trabalho monográfico buscará refletir,

em seu primeiro capítulo, sobre os muitos raciocínios jurídicos acolhidos pela

doutrina e jurisprudência pátrias sobre a temática, a partir da análise de alguns

casos  concretos,  com  o  fim  de  se  acenar  para  as  diversas  formas  de  se

posicionar diante de uma situação de conflito, aparente ou não, dos princípios

constitucionais  que  integram  o  objeto  desta  monografia,  como  o  direito  à

intimidade do indivíduo e o interesse coletivo no devido esclarecimento do caso

penal.

Por  sua vez,  o  segundo capítulo  traça um panorama dos princípios

constitucionais mais requisitados no cenário da produção de provas a partir do

corpo  do  acusado,  como  o  da  presunção  de  inocência  e  o  da

proporcionalidade, registrando-se o pensamento de parte da literatura jurídica

brasileira sobre as decorrências processuais da aplicação e/ou ponderação de

tais postulados no ambiente processual penal.

O  terceiro  capítulo,  como  não  se  poderia  relevar,  elenca  algumas

modalidades  das  provas  que  podem  ser  produzidas  a  partir  do  corpo  do

acusado, dividindo-se a exposição em dois momentos:  de um lado,  as que

implicam intervenções invasivas do corpo do investigado e, em um segundo

momento, as realizadas de forma superficial, por assim dizer.

Nesse passo, o quarto capítulo será destinado a examinar a recepção,

no direito estrangeiro, das espécies probatórias objeto desta pesquisa. Foram

selecionados alguns países, sobretudo europeus, cujos sistemas jurídicos, sob
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diversas justificativas, legitimam a realização de provas a partir do corpo do

indivíduo.  

Vale  desde  já  sublinhar  que  inexiste  consenso  entre  as  Cortes  de

Justiça dos países que serão selecionados sobre a temática, tampouco quanto

ao raciocínio de seus respectivos juristas, como será salientado no momento

oportuno,  todavia,  a  contribuição  precípua  de  tal  capítulo  é  registrar  os

principais aspectos destacados no direito comparado para, de alguma forma,

permitir tal atividade probatória.

Por fim, o quinto capítulo será destinado a registrar alguns comentários

elaborados  a  partir  de  concepções  da  medicina  legal  no  concernente  à

produção  de  provas  realizadas  no  corpo  do  acusado  e  a  forma  como  a

principiologia  subjacente  à  temática  pode  ser  encarada  sob  diferentes

enfoques.

1 - As intervenções corporais
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Verdade, Mentira, Certeza, Incerteza

Verdade, mentira, certeza, incerteza...  Aquele cego ali  na estrada também
conhece estas palavras.  Estou sentado num degrau alto e tenho as mãos
apertadas Sobre o mais alto dos joelhos cruzados. Bem: verdade, mentira,
certeza, incerteza o que são? O cego pára na estrada. Desliguei as mãos de
cima  do  joelho  Verdade  mentira,  certeza,  incerteza  são  as  mesmas?
Qualquer cousa mudou numa parte da realidade — os meus joelhos e as
minhas mãos. Qual é a ciência que tem conhecimento para isto? O cego
continua o seu caminho e eu não faço mais gestos. Já não é a mesma hora,
nem a mesma gente, nem nada igual. Ser real é isto.

 Alberto Caeiro, in "Poemas Inconjuntos". Heterônimo de Fernando Pessoa

Há  ordenamentos  jurídicos,  sobretudo  europeus,  mas  também  em

países americanos, por exemplo, em que se preveem hipóteses em que o réu

deve tolerar determinadas ingerências corporais com fins probatórios, em um

cenário de persecução penal, sem, contudo, considerar-se o indivíduo como

objeto do processo. 

Permaneceria, assim, a qualidade de sujeito, todavia, impondo-se ao

indivíduo uma limitação temporária do seu direito à liberdade.

De toda sorte, o princípio da legalidade seria homenageado, na medida

em que a previsão legal expressa para tais práticas seria requisito essencial à

sua validade, além do controle judicial indispensável à aferição da regularidade

da referida atividade probatória.

Nesse pensamento, a norma legal deve descrever os casos em que

indivíduo deverá tolerar uma coleta de sangue para testes de comprovação de

DNA, por exemplo, assegurando, ainda, a participação de profissional médico

para o exame laboratorial.

Com isso, há os defensores da tese de que esse cenário não inibe ou

desprestigia o princípio da não autoincriminação, sob o argumento de que se

pode  manter  a  salvo  a  dignidade  humana  e  a  proteção  das  garantias

individuais,  considerando-se  que  nenhuma  dessas  práticas  significará  uma

autocondenação forçada do investigado.

Nesse contexto, anote-se que tais normas estabelecem padrões rígidos

para a configuração de suas hipóteses de incidência,  vez que não se pode

ignorar  que  significam  uma  limitação  à  liberdade  individual,  como  já

mencionado acima.
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O que significa dizer que, além do requisito da previsão legal, exige-se

que o delito que se procura esclarecer clame pela produção de tal prova, de

modo que não se possa chegar a uma conclusão satisfatória quanto aos fatos

investigados por outros meios. 

Vale destacar, por oportuno, que a compulsoriedade na participação do

réu em tais  práticas probatórias não são admitidas na jurisprudência pátria,

acolhendo-se  a  tese  de  que  violam  o  princípio  constitucional  da  não

autoincriminação. 

1.1 A posição doutrinária sobre o tema

De início, registra-se o pensamento de Aury Lopes Jr1, que, ao tratar do

tema, entende que a partir  do momento em que o imputado deixou de ser

considerado objeto da persecução penal, passou a ter a faculdade de manter-

se inerte diante da atividade probatória promovida pelos órgãos oficiais dela

encarregados.

Isso significaria dizer, segundo o autor, que permitir a prática de atos

probatórios invasivos do corpo do indivíduo sem o seu consentimento seria

uma forma de reviver o período histórico em que o acusado era tido mais como

objeto do processo do que como sujeito de direitos.

Nesse cenário, salienta o referido doutrinador que o princípio do nemo

tenetur se detegere,  (que, literalmente, pode ser traduzido por: nada a temer

por se deter) sugeriria outros, como o direito ao silêncio e a possibilidade de

autodefesa negativa do imputado. 

Ora, clara é a opinião do aludido jurista de ser inválida a imposição ao

acusado  de  uma  atividade  probatória  invasiva  de  seu  corpo  contra  a  sua

vontade, na atual configuração principiológica a que se subsume o processo

penal brasileiro.

Destaca o autor que não haverá problemas quando o material genético

a ser analisado for colhido das vestes do suspeito ou em algum local, como o

cenário em que ocorreu o delito, na casa do acusado, no corpo da vítima, ou,

1 LOPES JUNIOR, Aury. Sistemas de investigação preliminar no processo penal. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2001, p. 322-25. . Anote-se que, da página 11 até a página 14 desta monografia, todo o texto foi
baseado nos ensinamentos do jurista aqui referenciado, pontualmente, com base nas páginas indicadas
(322 a 325) da aludida obra.
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ainda, que seja colhido mediante uma ingerência no corpo do acusado, desde

que este consinta na medida. Isso em razão da disponibilidade do conteúdo da

autodefesa.

Todavia, não se poderá, nas palavras do doutrinador, obter o material

probatório a partir do corpo do imputado sem o seu consentimento, vez que a

prerrogativa do acusado de não produzir prova contra si mesmo obstaria tal ato

impositivo,  devendo ser  observada  a  qualidade  de  presumido  inocente  que

garante ao acusado a faculdade de se recusar a permitir tais atos.

Com efeito, anota Aury Lopes Jr. ser um ônus da acusação a prova dos

fatos  imputados  ao  suposto  agente  criminoso,  devendo-se,  no  curso  da

instrução processual, ampliar-se os efeitos do postulado da ampla defesa e não

limitá-los.

Nas palavras do processualista:

 submeter  o  sujeito  passivo  a  uma  intervenção  corporal  sem seu
consentimento  é  o  mesmo  que  autorizar  a  tortura  para  obter  a
confissão  no  interrogatório  quando  o  imputado  cala,  ou  seja,  um
equívoco retrocesso2.

Defende  o  autor  que  a  utilização  do  princípio  da  proporcionalidade

como argumento legitimador de uma ingerência corporal no acusado com fins

probatórios não se sustenta, pois seria apenas uma “manipulação discursiva”,

uma  vez  que,  embora  os  direitos  fundamentais  não  sejam  absolutos,  não

haveria  amparo  constitucional  ou  mesmo  legal  no  ordenamento  jurídico

brasileiro  que sustentasse uma atividade probatória  compulsória  a partir  do

corpo do investigado.

À  vista  desse  panorama,  o  doutrinador  registra  o  pensamento  de

Suzana Toledo Barros em sua obra “Princípio da Proporcionalidade3”, em que a

autora defende, em suma, que os direitos fundamentais, quando em situação

de conflito aparente entre eles (ideia de conflito aparente de normas), poderão

ser  objeto  de  ponderação  pela  autoridade  judiciária,  na  medida  em  que  o

2 LOPES JUNIOR, Aury. Sistemas de investigação preliminar no processo penal. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2001, p. 322-25

3 TOLEDO  BARROS,  Suzana.  Princípio  da  Proporcionalidade,  p.  959 apud LOPES  JUNIOR,  Aury.
Sistemas de investigação preliminar no processo penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001, p. 325.
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julgador  determinará  qual  deles  deverá  prevalecer  na  hipótese  específica,

gerando uma (inevitável) limitação à aplicação de algum deles.

Nesse passo, Aury4 destaca a teoria criada pelo Tribunal Constitucional

Espanhol  na  década  de  1980  chamada  de  Teoria  de  los  Limites  Innatos,

registrada  na  obra  de  Ángel  Gil  Hernandes,  intitulada  Intervenciones

Corporales y Derechos Fundamentales. 

Tal  raciocínio  é  no  sentido  de  que  os  direitos  garantidos  pela

constituição  de  uma  nação  não  se  restringem  entre  si,  pelo  contrário,

completam-se,  uma  vez  que  a congruência seria  um  princípio  inerente  ao

ordenamento jurídico, acenando para sua unidade. Assim, a partir da análise

da essência de cada princípio normativo no caso concreto, deveria ser eleita a

aplicação  de  um  a  despeito  do  outro.  Todavia,  isso  não  significaria

necessariamente uma restrição de direitos, mas demonstraria a  elasticidade

que lhes é inerente.

Ora, diante da ausência de disposição constitucional quanto à gerência

dos  direitos  fundamentais  por  ela  garantidos,  quando  estes  desafiarem  ao

aplicador  do  direito  uma  situação  de  aparente  conflito,  o  tribunal  espanhol

concluiu  que  tal  tarefa  seria  do  órgão  jurisdicional,  chancelando-se  a

harmonização do sistema jurídico mediante a atividade do julgador.

Diante  dessa ideia,  Aury  afirma a  possibilidade  de  limitação  de um

direito fundamental por uma lei ordinária, contanto que haja norma processual

que discipline a matéria. O autor destaca, ainda, a inexistência de norma no

direito  brasileiro  que  discipline  os  atos  invasivos  do  corpo  do  indivíduo  no

cenário da persecução penal (sem se posicionar, todavia, pela validade de tal

medida,  caso  existisse  tal  norma)  ao  contrário  do  que  prevê  o  código  de

processo penal alemão (§ 81 StPO), por exemplo. 

Tal  sistema normativo  dispõe que a  extração de sangue  do sujeito

poderá ser determinada quando houver utilidade para o processo, atender aos

procedimentos estabelecidos pela medicina e não significar riscos à vida do

indivíduo. Anota o autor que tanto a autoridade judiciária quanto o membro do

Ministério Público estão autorizados pelo regramento alemão a determinar a

medida restritiva de direitos.

4 LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal e sua conformidade constitucional. 5 edição. Vol. I.
Lumen Juris. 2010. Página 623.
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Ressalte-se, finalmente, que o aludido doutrinador despreza a tese de

que a apuração de alguns delitos estaria inviabilizada com a impossibilidade de

deferimento  de  tais  práticas  no  ordenamento  brasileiro,  argumentando  que

permanecem abertas as demais vias para se chegar ao material probatório que

se deseja colher, uma vez que se pode extrair material  genético a partir  de

roupas  ou  utensílios  de  higiene  pessoal  do  investigado,  sem necessidade,

portanto, da intervenção corporal.

O autor  reforça  seu posicionamento  afirmando que a  presunção de

inocência,  constitucionalmente  assegurada  ao  indivíduo  que  sofre  uma

investigação ou processo penal,  serve  de obstáculo  a qualquer  prática  que

signifique  uma  transferência  ao  indivíduo  do  ônus  de  provar  os  fatos

relacionados  ao  delito  que  se  busca  esclarecer.  Isso  apontaria  para  a

impossibilidade de obrigar o sujeito a se submeter a uma ingerência corporal

com  fins  probatórios,  mesmo  porque,  argumenta  Aury,  vigora  em  nosso

ordenamento  a  garantia  de  que  ninguém poderá  ser  compelido  a  produzir

provas contra si.

Por fim, repele o jurista a tese de que haveria uma mínima lesividade

física em se compelir o sujeito a fornecer um fio de cabelo, por exemplo, como

forma de sustentar a validade de determinadas intervenções corporais, pois o

que se pretende resguardar é o direito à inércia do indivíduo, antes mesmo de

se  questionar  eventuais  danos  físicos  que  pudessem  advir  da  atividade

probatória de aspecto compulsório.

Ao  encerrar  a  abordagem  sobre  o  tema,  Aury  Lopes  registra  as

palavras de Gomes Filho sobre o assunto, que diz:

(...) o que se deve contestar em relação a essas intervenções, ainda
que  mínimas,  é  a  violação  do  direto  à  não  autoincriminação  e  à
liberdade pessoal, pois se ninguém pode ser obrigado a declarar-ser
culpado, também deve ter assegurado o seu direito a não fornecer
provas incriminadoras contra si mesmo (...)5

Por  sua  vez,  vale  registrar  os  apontamentos  de  Marcellus  Polastri

Lima6, que, ao abordar o tema dos limites ao direito à prova no processo penal,

acena para a lição de Frederico Marques, que leciona:

5 GOMES FILHO, Antônio Magalhães. Direito à prova no Processo Penal. São Paulo, RT, 1997 p.119. 
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De um modo geral são inadmissíveis (...) os meios probatórios que
sejam  incompatíveis  com  os  princípios  de  respeito  ao  direito  de
defesa e à dignidade da pessoa humana7.

Nesse contexto, Marcellus Polastri afirma que o meio de prova a ser

admitido não precisa estar previsto no Código de Processo Penal, podendo ser

admitido quando não for ilegal ou não ofender o valor da dignidade da pessoa

humana.  Tal  raciocínio  pode  ser  utilizado,  anote-se,  como  contra  tese  à

alegação de que as intervenções corporais poderiam ser consideradas válidas

quando previstas em lei simplesmente.

Nesse passo, o autor reconhece que não se tem admitido no Brasil a

realização de ingerências corporais no corpo do acusado contra a sua vontade,

seja  a  realização  do  teste  de  alcoolemia,  seja  a  realização  de  exames

laboratoriais,  seja,  inclusive,  a  obrigatoriedade  em  cooperar  com  exame

grafotécnico.

Entende o doutrinador que o direito a não autoincriminação tem sido

associado  como  uma  garantia  a  favor  do  indivíduo  contra  os  abusos  que

possam ser cometidos pelo Estado na persecução penal, como violências de

natureza física ou psíquica.

Alude,  ainda, que sendo o Brasil  signatário de  pactos internacionais

que buscam a promoção dos direitos humanos, predomina aqui o entendimento

de  que  o  arcabouço  principiológico  que  visa  resguardar  os  interesses

individuais deve ser prestigiado quando se ameace restringir garantias como a

ampla  defesa,  a  presunção  de  inocência  e,  em  última  análise,  as  muitas

decorrências do “nemo tenetur se detegere”.

Nesse contexto,  Polastri  registra que a garantia do devido processo

legal possui nuance que resguarda a ampla defesa e a integridade física do

réu, tudo em prol de um processo ético.

E mais: reforça que o princípio da dignidade humana, insculpido no art.

1º,  inciso  III  da  CF  teria  força  suficiente  para  impedir  qualquer  medida

6 LIMA, Marcellus Polastri. Manual de Processo Penal. 5ª edição. Lumen Juris. Rio de Janeiro. 2010. Pág.
396.

7 MARQUES, José Frederico.  Elementos de direito processual  penal, vol.  I,  Rio de Janeiro:  Forense,
1965, p. 256
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processual a ser realizada no corpo do indivíduo contra a sua vontade, sendo

desnecessário, nesse sentido, demasiado esforço dialético a fim de se extrair

dos demais princípios que regem o processo penal uma tese que defendesse a

aludida atividade probatória.

Ressalta, nessa trilha, que uma das formas de resistência ao princípio

que veda a não autoincriminação é a busca pela verdade dos fatos narrados no

processo, sob a lógica do princípio da verdade real ou material. Anota que a

“certeza” passível de ser alcançada no processo é relativa (como comentado

na introdução deste trabalho) e o conjunto de atos que se propõe a desvendar

a verdade dos fatos processuais encontra limites, que são erguidos a partir de

valores já ressaltados no discurso do doutrinador, como a ética.

Ademais, reforça Polastri  que não há regras em nosso ordenamento

que obriguem o acusado a colaborar com os atos praticados no cenário da

persecução penal, sobretudo quando a medida significar ingerências em seu

corpo. A partir daí, a conclusão que o autor constrói sobre a temática é a de

que  inviável  se  revela  qualquer  ato  probatório  que  exija  a  cooperação  do

indivíduo com a persecução penal, seja nos atos interventivos do seu corpo,

seja com os de outra natureza. 

Nesse sentido, não seria juridicamente válida a imputação de crime de

desobediência contra o que se recusar a cooperar na hipótese, por exemplo,

ou  que  a  recusa  pudesse  causar  qualquer  prejuízo  ao  sujeito,  que  está

protegido  pela  presunção  de  inocência  e  não  por  uma  presunção  de

culpabilidade. Todavia, não deixa o jurista de refletir que não existem direitos

absolutos.

Nesse  diapasão,  o  autor  inclina-se  para  a  possibilidade  de

consideração do  princípio da proporcionalidade quando, no caso concreto, o

Estado não puder suprir a produção da prova de outra forma que não mediante

um ato de natureza invasiva do corpo do investigado. Nesses casos, o princípio

da  não  autoincriminação  cederia  espaço  ao  interesse  público  subjacente  à

persecução  penal,  ressalvada  a  orquestração  de todo  o  procedimento  pelo

princípio da razoabilidade.

Nessa  mesma direção,  inclusive,  inclina-se  o  pensamento  de  Maria

Elizabeth Queijo:
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Os limites do  nemo tenetur se detegere são imanentes, implícitos e
decorrem da necessidade de coexistência com outros valores que,
igualmente,  são  protegidos  pelo  ordenamento,  sem  sede
constitucional  (...)  a  paz  social  e  a  segurança  pública  são  bens
relevantes socialmente e são protegidos pela Constituição Federal(...)
Cuidando-se de restrição a direito fundamental (...) as limitações a ele
deverão operar-se, necessariamente, por lei, que deverá observar o
princípio  da  proporcionalidade  para  que  não  haja
inconstitucionalidade8.

Diante  disso,  Polastri  acrescenta  à  necessidade  de  previsão  legal

expressa  para  a  realização  de  provas  dessa  natureza,  a  necessidade  do

julgador  analisar,  casualmente,  se  do  cotejo  dos  bens  jurídicos  do  fato  in

concreto deve-se concluir  pela necessidade de se praticar  uma intervenção

corporal  com  finalidade  probatória.  Em  caso  positivo,  ressalta,  ainda,  que

devem ser preferidas aquelas não invasivas, quando possível.

De  outro  vértice,  não  deixa  o  autor  de  se  mostrar  partidário  do

entendimento  de  que,  em  todo  caso,  há  limites  que  nunca  poderão  ser

transpostos pela atividade probatória estatal. Nessa seara, aponta que o sujeito

não poderá ser exposto a humilhações ou a meios de prova vexatórios, bem

ainda não poderá ser submetido a atos que ponham sua saúde em risco.

1.2 O posicionamento dos tribunais e algumas divergências sobre o tema

1.2.1 Investigação de Paternidade e intervenções corporais

A polêmica que orbita ao redor da possibilidade de submeter o sujeito a

atos  invasivos  do  corpo  no  cenário  processual  não  escapa  ao  recorte

processual  civil  do  ordenamento  jurídico.  Com  o  propósito  de  comentar  o

raciocínio dos tribunais sobre o tema desta pesquisa, registra-se a orientação

dos  tribunais  superiores  em  tais  casos  e,  vale  dizer,  embora  o  ambiente

processual  seja,  aqui,  de natureza civil,  não se pode perder de vista que o

ordenamento jurídico é uno,  sendo sua divisão por  competências útil  a fins

8  QUEIJO, Maria Elizabeth. O Direito de Não Produzir Prova Contra Si Mesmo. Editora Saraiva. 2012, p.
406.

17



didáticos  e  organizacionais,  mas  a  essência  principiológica  jorra  de  uma

mesma fonte, a saber, a Constituição.  Vamos ao caso. (STF – HC n° 71373)9. 

Na hipótese, o juiz de piso determinou que o réu fosse submetido ao

exame de DNA, a fim de esclarecer a dúvida suscitada no processo quanto à

paternidade do menor.  Por  sua vez,  o  requerido impetrou ação de  habeas

corpus,  submetido  a  julgamento  pelo  STF.  As  ideias  defendidas  pelos

ministros, resumidamente, serão aqui registradas. Vejamos:

Primeiramente, o pensamento defendido pelos julgadores favoráveis à

obrigatoriedade do réu quanto à realização do exame DNA.

Nesse  cenário,  Francisco  Rezek  sugere  ponderação  entre  as

prerrogativas  do  investigado  e  o  direito  da  criança  a  conhecer  sua  origem

genética. Aproxima a importância dos direitos individuais do suposto pai, como

a intangibilidade do corpo, com aquele relacionado à proteção dos interesses

da criança e do adolescente, inclusive com sustentáculo constitucional.

Ilmar  Galvão  toma  a  palavra  e  edita  a  tese  de  que  direito  ao

conhecimento da própria origem possui conotação de ordem pública, devendo

ser garantido ao investigando.

Carlos Velloso, por sua vez, afirma que, para se prestigiar a dignidade

humana de forma devida, deve-se assegurar ao indivíduo o conhecimento de

sua  origem  familiar,  o  que  possui  relevância  superior  aos  interesses

econômicos subjacentes à discussão de paternidade.

Sepúlveda Pertence defende que uma coleta de sangue é um sacrifício

de ordem mínima à inviolabilidade corporal que não teria a força de inviabilizar

a pretensão do investigando a conhecer sua identidade biológica.

De outro vértice, é oportuno o registro do raciocínio dos ministros que

se opuseram à compulsoriedade do réu em realizar o exame de DNA com fins

de investigação de paternidade, vejamos:

O Ministro  Otávio  Galloti  toma a  palavra  e  afirma que  o  direito  do

menor  ao  conhecimento  de  sua  paternidade,  longe  de  ser  meramente

patrimonial, não é indisponível. Afirma que tal direito tem natureza individual e

9 Disponível em:<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=73066>. Acesso em
25/06/2013.

18

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=73066


que  a  questão  da  paternidade  resolve-se  a  partir  da  eventual  recusa  do

investigado, pressupondo-a.

Por sua vez, o Ministro Marco Aurélio, apesar de entender ser ínfimo o

sacrifício do corpo do paciente, ao ser submetido compulsoriamente à coleta de

sangue, afirma que a norma contida no princípio da legalidade seria suficiente

para afastar tal situação excepcional, vez não haver previsão legal para tanto

em nosso ordenamento.  O magistrado,  ainda,  vale-se de preceito  do  CPC,

consistente no raciocínio de que, à recusa em colaborar,  nesse caso, seria

aplicável a tese da admissibilidade ficta dos fatos.

Nesse ambiente, o Ministro Sidney Sanches mostrou-se partidário da

ideia de que a sujeição do indivíduo à produção de tal prova consubstancia

uma violação de seu direito constitucional à intimidade e torna o sujeito um

objeto da atividade probatória, significando uma agressão, portanto, à natureza

do homem.

Por sua vez, a reflexão do Ministro Neri da Silveira é a de que a norma

processual que obsta a não colaboração com o Judiciário pelos indivíduos não

tem a força de compelir alguém a dispor de direitos indisponíveis. Salienta em

seu posicionamento que a discussão da investigação de paternidade pode ser

resolvida  mediante  indícios  e  presunções,  quando  o  acervo  probatório  dos

autos, valorados em conjunto com a recusa injustificada do réu em realizar o

exame DNA, for capaz de convencer o julgador da situação de paternidade,

independente de sua recusa em se submeter ao exame.

Por fim, o Ministro Moreira Alves é categórico ao afirmar que tanto o

direito  à  intimidade  quanto  o  direito  ao  conhecimento  da  própria  origem

biológica possuem amparo constitucional, não sendo possível a proteção de

um em detrimento do outro.

Nesse cenário, a Corte Suprema manifestou-se contrária, por maioria

de votos, à obrigatoriedade do indivíduo em realizar exame DNA no bojo de

procedimento  de  investigação  de  paternidade,  possibilitando  uma  solução

jurídica que acolha a tese de presunção, a depender dos demais elementos

probatórios levados a juízo. 

Ora, tal  interpretação indica clara restrição ao princípio do direito ao

silêncio,  uma vez que,  embora não se  obrigue o  sujeito  a  se  submeter  ao

exame DNA, ele poderá, nesse ambiente, ser surpreendido com uma decisão
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judicial  desfavorável  a  seus  interesses  (reconhecimento  da  paternidade)

forjada,  ainda que parcialmente,  do  seio  de  sua recusa a  colaborar  com o

processo.

Nessa seara, o STJ editou, em novembro de 2004, a súmula de n° 301,

que diz que “em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao

exame de DNA induz presunção juris tantum de paternidade”.

1.2.2 Testes de alcoolemia ou “bafômetro”.

Nesse  ambiente,  colhe-se  da  jurisprudência  atual  o  posicionamento

amplamente  majoritário  que  repele  qualquer  compulsoriedade  do  indivíduo

submeter-se ao teste de alcoolemia, conhecido com “teste do bafômetro”. A

tendência  dos  tribunais  superiores  brasileiros,  hoje,  é  de  considerar  uma

violação ao direito à não autoincriminação a pretensão de obrigar o indivíduo a

se submeter a tal prática.

Com  fim  ilustrativo,  transcreve-se  trecho  do  voto  do  Ministro  Og

Fernandes, no julgamento do HC de nº 166377,  o qual  serve de eloquente

exemplo  da  linha  de  raciocínio  prestigiada  pelos  tribunais  brasileiros  no

concernente à não obrigatoriedade do indivíduo em se submeter a ato que vise

esclarecer a prática de delitos por ele supostamente cometidos, na hipótese,

pertencentes à seara da legislação de trânsito. Vejamos:

Com efeito,  ao entendermos que o indivíduo não é obrigado a se
autoincriminar (produzir prova contra si mesmo) e, em razão disso,
não ser obrigado a se submeter ao teste de bafômetro ou a exame de
sangue e, também, que o crime previsto no art. 306 do CTN exige a
realização  de  prova  técnica  específica,  poderíamos,  sem  dúvida
alguma, tornar sem qualquer efeito prático a existência do sobredito
tipo penal que veio à lume, justamente, com o objetivo de refrear esse
tipo  de  prática  criminosa.”  (HC  166377  –  STJ.  Rel.  Ministro  Og
Fernandes).  (166377  SP  2010/0050942-8,  Relator:  Ministro  OG
FERNANDES,  Data  de  Julgamento:  10/06/2010,  T6  –  SEXTA
TURMA. Data de Publicação: Dje 01/07/2010)10.

10Disponível  em:<https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.asp?
registro=201000509428&dt_publicacao=01/07/2010>. 
Acesso em 25/06/2013.
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Nesse raciocínio, retira-se da jurisprudência do STJ, ano de 2012, o

entendimento predominante acerca da impossibilidade de se compelir o sujeito

a submeter-se ao teste de alcoolemia, veja-se:

AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL  PENAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
ART. 306 DA LEI N.º 9.503/97. DOSAGEM ALCÓOLICA. AFERIÇÃO.
AUSÊNCIA  DE SUJEIÇÃO  AO BAFÔMETRO.  INEXISTÊNCIA  DE
EXAME  DE  SANGUE.  ÍNDICE  APURADO  DIANTE  DOS  SINAIS
CLÍNICOS  E  MANIFESTAÇÕES  FÍSICAS  E  PSÍQUICAS  DO
AVALIADO. IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE. AUSÊNCIA.
1. Com a redação conferida ao art. 306 do CTB pela Lei 11.705/08,
tornou-se  imperioso,  para  o  reconhecimento  de  tipicidade  do
comportamento  de  embriaguez  ao  volante,  a  aferição  da
concentração de álcool no sangue. Ausente a sujeição a etilômetro
ou  a  exame  de  sangue,  torna-se  inviável  a  responsabilização
criminal.  Entendimento  consolidado  pela  colenda  Terceira  Seção
deste STJ, no julgamento do Resp 1.111.566/DF, representativo de
controvérsia, nos moldes do art. 543-C do Código de Processo Civil.
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg  no  Resp  1205216/MG,  Rel.  Ministra  MARIA  THEREZA DE
ASSIS  MOURA,  SEXTA  TURMA,  julgado  em  18/10/2012,  Dje
26/10/2012)11 (Grifei).

PROCESSUAL PENAL. PROVAS.  AVERIGUAÇÃO DO ÍNDICE DE
ALCOOLEMIA  EM CONDUTORES  DE  VEÍCULOS.  VEDAÇÃO  À
AUTOINCRIMINAÇÃO.  DETERMINAÇÃO  DE  ELEMENTO
OBJETIVO DO TIPO PENAL. EXAME PERICIAL. PROVA QUE SÓ
PODE  SER  REALIZADA  POR  MEIOS  TÉCNICOS  ADEQUADOS.
DECRETO REGULAMENTADOR QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE
A  METODOLOGIA  DE  APURAÇÃO  DO  ÍNDICE  DE
CONCENTRAÇÃO  DE  ÁLCOOL  NO  SANGUE.  PRINCÍPIO  DA
LEGALIDADE.
1. O entendimento adotado pelo Excelso Pretório, e  encampado
pela  doutrina,  reconhece  que  o  indivíduo  não  pode  ser
compelido a colaborar com os referidos testes do ‘bafômetro’ ou
do exame de sangue, em respeito ao princípio segundo o qual
ninguém  é  obrigado  a  se  autoincriminar  (nemo  tenetur  se
detegere). Em todas essas situações prevaleceu, para o STF, o
direito fundamental sobre a necessidade da persecução estatal.
2. Em nome de adequar-se a lei a outros fins ou propósitos não se
pode  cometer  o  equívoco  de  ferir  os  direitos  fundamentais  do
cidadão, transformando-o em réu, em processo crime, impondo-lhe,
desde  logo,  um  constrangimento  ilegal,  em  decorrência  de  uma
inaceitável exigência não prevista em lei.
3. O tipo penal do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é formado,
entre outros, por um elemento objetivo, de natureza exata, que não
permite a aplicação de critérios subjetivos de interpretação, qual seja,
o índice de 6 decigramas de álcool por litro de sangue.
4.  O  grau  de  embriaguez  é  elementar  objetiva  do  tipo,  não
configurando a conduta típica o exercício da atividade em qualquer
outra concentração inferior àquela determinada pela lei, emanada do
Congresso Nacional.

11 Disponível  em:<  http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?id=1229045 >.  Acesso  em
25/06/2013.
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5. O decreto regulamentador, podendo elencar quaisquer meios de
prova  que  considerasse  hábeis  à  tipicidade  da  conduta,  tratou
especificamente  de  2  (dois)  exames  por  métodos  técnicos  e
científicos que poderiam ser realizados em aparelhos homologados
pelo CONTRAN, quais sejam, o exame de sangue e o etilômetro.
6. Não se pode perder de vista que numa democracia é vedado ao
judiciário  modificar  o  conteúdo  e  o  sentido  emprestados  pelo
legislador, ao elaborar a norma jurídica. Aliás, não é demais lembrar
que não se inclui entre as tarefas do juiz, a de legislar.
7.  Falece  ao  aplicador  da  norma  jurídica  o  poder  de  fragilizar  os
alicerces jurídicos da sociedade, em absoluta desconformidade com o
garantismo  penal,  que  exerce  missão  essencial  no  estado
democrático.
Não é papel do intérprete-magistrado substituir a função do legislador,
buscando,  por  meio  da  jurisdição,  dar  validade  à  norma  que  se
mostra  de  pouca  aplicação  em  razão  da  construção  legislativa
deficiente.
8.  Os  tribunais  devem  exercer  o  controle  da  legalidade  e  da
constitucionalidade  das  leis,  deixando  ao  legislativo  a  tarefa  de
legislar e de adequar as normas jurídicas às exigências da sociedade.
Interpretações  elásticas  do  preceito  legal  incriminador,  efetivadas
pelos juízes,  ampliando-lhes  o  alcance,  induvidosamente,  violam o
princípio da reserva legal, inscrito no art. 5º, inciso II, da Constituição
de 1988: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma
coisa senão em virtude de lei”.
9. Recurso especial a que se nega provimento.
(Resp 1111566/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Rel.
p/  Acórdão  Ministro  ADILSON  VIEIRA  MACABU
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), TERCEIRA SEÇÃO,
julgado em 28/03/2012, Dje 04/09/2012)12 (Grifei).

1.2.3 O caso “Gloria Trevi” e a colisão de direitos constitucionais

Em outro cenário, o STF, no julgamento proferido nos autos da RCL n°

2.040/DF13, relator Ministro Néri da Silveira, registrou entendimento favorável

às intervenções corporais. 

In casu, a Corte entendeu pela possibilidade de coleta de material em

placenta de gestante, ainda que esta não tenha concordado com a medida,

12 Disponível  em:<  https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.asp?registro=200900250862>.  Acesso  em
25/06/2013.

13 Disponível em:< www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo257.htm>. Acesso em 
25/06/2013.
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com o fim de se apurar a ocorrência de crime de estupro, quando a detida

encontrava-se sob custódia da Polícia Federal, vez que extraditanda.

De início, anote-se que, embora não tenha sido caso de intervenção no

corpo do réu em processo penal, uma vez que a gestante era, em verdade, a

suposta vítima do crime que se buscava esclarecer, inegável que ocorreu um

ato com fins de esclarecimento de prática delitiva a partir de coleta de material

no corpo do indivíduo, não tenho sido considerado o fato como violador de

direitos  individuais,  não  obstante  a  interessada  tenha  previamente  se

manifestado contrariamente à coleta.

Na  hipótese,  a  Corte  entendeu  que,  diante  do  conflito  de  direitos

fundamentais, a saber, o direito à intimidade e à vida privada da suposta vítima

de estupro e o direito à honra e à imagem dos servidores e da Polícia Federal

como  instituição  –  atingidos  pela  declaração  de  ter  ocorrido  gravidez  não

consentida  na  referida  gestante,  divulgada  pelos  meios  de  comunicação  à

época  -,  o  STF  inclinou-se  a  favor  da  prevalência  do  esclarecimento  da

verdade  quanto  à  participação  dos  policiais  federais  na  alegada  violência

sexual, aduzindo que o exame de DNA aconteceria sem ofensa à integridade

física da interessada.

À vista desse panorama, reportamos-nos, oportunamente, a ementas

do aludido julgamento:

Colisão de Direitos Fundamentais – 1
O  Tribunal,  por  maioria,  conheceu  como  reclamação  o  pedido
formulado contra a decisão do juízo federal da 10ª Vara da Seção
Judiciária do Distrito Federal que autorizara a coleta da placenta de
extraditanda grávida, após o parto, para a realização de exame de
DNA com a finalidade de instruir inquérito policial instaurado para a
investigação dos fatos correlacionados com a origem da gravidez da
mesma,  que  teve  início  quando  a  extraditanda  já  se  encontrava
recolhida  à  carceragem  da  Polícia  Federal,  em  que  estariam
envolvidos servidores responsáveis por sua custódia. Considerou-se
que, estando a extraditanda em hospital público sob a autorização do
STF, e havendo a mesma manifestado-se expressamente contra a
coleta de qualquer material recolhido de seu parto, vinculando-se a
fatos constantes dos autos da Extradição (queixa da extraditanda de
que teria sofrido “gravidez não consentida” e “estupro carcerário”), a
autorização  só  poderia  ser  dada  pelo  próprio  STF.  Vencidos  os
Ministros Sepúlveda Pertence, Ilmar Galvão, Celso de Mello e Marco
Aurélio,  que  não  conheciam  do  pedido  como  reclamação  por
entenderem  não  caracterizada,  na  espécie,  a  usurpação  da
competência do STF, uma vez que o fato  de a extraditanda estar
presa à disposição do STF não impede o curso paralelo de outros
procedimentos penais no Brasil. 
RCL 2.040-DF, rel. Min. Néri da Silveira, 21.2.2002. (RCL-2040)
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Colisão de Direitos Fundamentais – 2
No mérito, o Tribunal julgou procedente a reclamação e, avocando a
apreciação da matéria de fundo, deferiu a realização do exame de
DNA com a utilização do material biológico da placenta retirada da
extraditanda, cabendo ao juízo federal da 10ª Vara do Distrito Federal
adotar  as  providências  necessárias  para  tanto.  Fazendo  a
ponderação dos valores constitucionais contrapostos, quais sejam, o
direito à intimidade e à vida privada da extraditanda, e o direito à
honra  e  à  imagem  dos  servidores  e  da  Polícia  Federal  como
instituição – atingidos pela declaração de a extraditanda haver sido
vítima de estupro carcerário, divulgada pelos meios de comunicação
-,  o  Tribunal  afirmou  a  prevalência  do  esclarecimento  da  verdade
quanto  à  participação  dos  policiais  federais  na  alegada  violência
sexual, levando em conta, ainda, que o exame de DNA acontecerá
sem invasão da integridade física da extraditanda ou de seu filho.
Vencido nesse ponto o Min. Marco Aurélio, que indeferia a realização
do exame de DNA.  O Tribunal,  no entanto,  indeferiu  o  acesso ao
prontuário médico da extraditanda porquanto, com o deferimento da
realização do exame de DNA, restou sem justificativa tal pretensão.
(Grifei).
RCL 2.040-DF, rel. Min. Néri da Silveira, 21.2.2002. (RCL-2040)

Ora, não há como negar que tal decisão significou um referencial, cujo

discurso jurídico apontou para a possibilidade de prestigiar, no caso concreto,

outros valores ou bens jurídicos que não os individuais.  Afastou-se a lógica

comum de que o direito à intangibilidade do corpo ou à intimidade do indivíduo

deve sempre prevalecer,  não se negando que,  na hipótese,  a  questão não

tratava de incriminação do indivíduo contra o qual ocorreu a medida invasiva do

corpo, vez que a gestante seria, na verdade, suposta vítima do estupro que

alegou ter sofrido.

De  outro  ângulo,  vislumbra-se  que  inegável  a  ciência  da  Corte

Suprema  da  inexistência  de  norma  legal  permissiva  da  coleta  do  material

corporal na gestante, com o fim da realização do exame de DNA, ou mesmo de

previsão  normativa  que  cingisse  qualquer  decisão  judicial  de  validade,  no

concernente à autorização da referida coleta e consequência comprovação da

paternidade (ou não) dos agentes públicos apontados no caso.

Assim, seria de fácil questionamento o acerto da decisão do Supremo

na  confirmação  da  medida.  Todavia,  a  chancela  do  princípio  da

proporcionalidade teve o condão de sustentar a constitucionalidade do referido

meio de prova a partir de material colhido do corpo da vítima. Isso em prestígio

da valorização da moralidade da Administração Pública, uma vez que, como já

destacado, especulou-se que a gravidez teria sido consequência de estupro

provocado por agentes do Estado.
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Aliás, vale registrar, aqui, o disposto no art. 15 do Código Civil, verbis:

Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a
tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. (Grifei).

Ora,  é  imediata a percepção de que,  “a  contrario  sensu”,  a  lei  civil

estaria indicando a possibilidade de submissão da pessoa a intervenções que

não ostentassem o potencial causar-lhe a morte.

Não é outra, inclusive, a dicção do art. 4º da lei nº 12.037/09, que trata

da identificação criminal do civilmente identificado, que despreza a prática de

atos que possam causar lesões psíquicas ao sujeito:

 Art.  4º  Quando  houver  necessidade  de  identificação  criminal,  a
autoridade  encarregada  tomará  as  providências  necessárias  para
evitar o constrangimento do identificado.

Ora, nesse exemplo, o objetivo da norma é evitar o constrangimento do

indivíduo submetido à identificação,  de sorte que razoável  entender-se que,

ausentes situações como essa, válida seria a aludida atividade do estatal.

Por sua vez, dispõe ao art. 20 do mesmo diploma legal, vejamos:

Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da
justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a
transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização
da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento
e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra,
a  boa  fama  ou  a  respeitabilidade,  ou  se  se  destinarem  a  fins
comerciais.

Nessa  hipótese,  a  lei  excepciona  o  direito  à  privacidade,

consubstanciado  na  proteção  da  imagem  humana,  quando  necessária  à

administração da justiça, em clara prevalência dos interesses da coletividade

diante dos individuais.

Aliás, princípios e garantias constitucionais da pessoa humana, como a

intimidade, a integridade física e psíquica e a autodeterminação do indivíduo,

por exemplo, só podem ser valorados a partir de casos em concreto. 
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Além  do  mais,  sempre  há  muitos  interesses,  inclusive  protegidos

constitucionalmente,  presentes  em  uma  narrativa  processual,  que,  muitas

vezes, não apontam para trilhas (soluções processuais) semelhantes. 

De toda sorte, o que não se duvida é que não se pode perder de vista a

proteção do ser humano contra a irrazoabilidade ou a desproporcionalidade de

medidas que signifiquem uma limitação de seus direitos. Isso, em todo caso,

exige ponderação,  a  fim de que não se  desvirtue  do objetivo  do legislador

constituinte, ao se entender violadas garantias do indivíduo quando não for o

caso.

Esse raciocínio pode ser respaldado por uma posição, vencida, anote-

se, que ficou registrada no julgamento do HC n° 76.060/SC, do Pleno do STF,

em abril de 1998, em que, embora a Corte tenha decidido pela impossibilidade

de sujeição do indivíduo à coleta de sangue para realização de exame DNA, os

Ministros  Marco  Aurélio  de  Melo  e  Sepúlveda  Pertence  entenderam que  a

proteção à intimidade e à privacidade do indivíduo não tinha força para afastar

uma limitação de direitos individuais tão singela como uma coleta de sangue.

Inclusive, refletiu o Ministro Marco Aurélio tratar-se se “simples espetadela”.

A  tese  que  se  pode  construir  dessas  ideias  é  que  determinadas

intervenções corporais, por si só, não violam direitos constitucionais. Uma vez

observada  a  previsão  legal,  a  ausência  de  ato  que  exponha  o  indivíduo  a

vexame, sofrimento ou riscos à sua vida, não seria hipótese de invalidade da

medida limitativa da liberdade individual.

Ademais,  os  casos em que se possibilita  tal  prática  probatória,  nos

ordenamentos  jurídicos  que  a  acolhem,  costumam  ter  como  objeto  o

esclarecimento  de  crimes  que  envolvem violação  de  direitos  fundamentais,

notadamente,  a  vida  e  a  integridade  física,  como  homicídios  ou  lesões

corporais graves.

Ora,  o  Direito  Penal  tem  por  escopo  a  proteção  de  direitos

fundamentais do ser humano. Tal fato deve ser considerado quando da gestão

das regras processuais.
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2 –  Princípios  norteadores  da  produção  de  provas  no  corpo  do

acusado

Verdade 

A porta da verdade estava aberta, mas só deixava passar meia pessoa de
cada vez.  Assim não era  possível  atingir  toda  a  verdade,  porque a  meia
pessoa  que  entrava  só  trazia  o  perfil  de  meia  verdade.  E  sua  segunda
metade voltava igualmente com meio perfil. E os meios perfis não coincidiam.
Arrebentaram a  porta.  Derrubaram  a  porta.  Chegaram  ao  lugar  luminoso
onde a verdade esplendia seus fogos. Era dividida em metades diferentes
uma da outra. Chegou-se a discutir qual a metade mais bela. Nenhuma das
duas  era  totalmente  bela.  E carecia  optar.  Cada um optou  conforme seu
capricho, sua ilusão, sua miopia.
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 Carlos Drummond de Andrade in Contos Plausíveis

2.1 O “Nemo tenetur se detegere” ou direito à não autoincriminação ou

direito ao silêncio

 Ninguém é obrigado a se descobrir, ou ao preso e aos acusados em

geral será garantido o direito de permanecer calado. Essas duas assertivas são

exemplos de leituras possíveis do termo em latim supracitado.

Esse  é,  sem  dúvida,  um  dos  vértices  que  compõem  o  cenário  do

sistema de garantias processuais proposto pela Constituição Federal de 1988,

de onde se pode concluir a ideia do direito à não autoincriminação.

Seria preciso permitir ao réu a opção por não participar de atos que

pudessem conduzir a uma conclusão processual que lhe fosse desfavorável. O

direito  ao silêncio,  diante de um conjunto de práticas que visam esclarecer

fatos  que  possam  incriminar  o  indivíduo  (persecução  penal)  serve  de

confirmação à qualidade de sujeito processual ostentada pelo réu no processo

e  não  apenas  um  objeto  deste.  O  indivíduo,  nesse  raciocínio,  deve  ter  a

faculdade de cruzar os braços diante de uma atividade probatória que possa,

de alguma forma, contrariar seus interesses, como impedir a sua condenação,

notadamente.

Nesse  sentido,  o  corpo  do  indivíduo,  como  uma  das  maiores

expressões de sua identidade e principal patrimônio de sua existência, deve

ser  resguardado  de  uma  intervenção  compulsória  do  aparelho  estatal

responsável  pelo  esclarecimento  de  fatos  criminosos.  Daí  o  princípio  da

intangibilidade do corpo, festejado por muitos juristas. 

Essas ideias harmonizam-se com as diversas vertentes do princípio do

direito  ao  silêncio,  como  as  garantias  da  integridade  física  e  psíquica  do

acusado, bem como seu direito a uma não participação forçada da produção

probatória  no ambiente  da instrução processual  penal.  Uma garantia  de se

manter inerte, sem que se possa resultar, a partir disso, nenhuma valoração

em desfavor do réu no processo penal.
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Com efeito, não se pode deixar de registrar que o direito ao silêncio

pode ser encarado, especificamente, como uma proibição de qualquer sanção

ao indivíduo que não se pronuncia quanto à narrativa do evento criminoso ou

mesmo como uma impossibilidade de compeli-lo a ratificar determinada versão

dos autos.

Nesse  sentido,  tal  instrumento  processual  em  favor  do  acusado

significa uma exceção à regra da obrigatoriedade do dever de depor, vez que

inviável a sua aplicação à figura do acusado, diante da desproporcionalidade

que tal ato geraria, reduzindo as possibilidades de estratégias de defesa do

réu, por exemplo.

De outro ângulo, como o princípio do nemo tenetur se detegere, ou da

não  autoincriminação  ou  simplesmente  direito  ao  silêncio,  tem por  objetivo

resguardar  o  conjunto  de  garantias  do  acusado  no  processo,  como  a  sua

integridade física e psíquica, uma vez que estas não fossem ( de fato) lesadas,

não haveria por que invalidar-se o ato processual.

Ora, como já sugerido, é dever do Estado garantir a integridade física e

psíquica  de  todos,  em  qualquer  ambiente  processual,  como,  por  exemplo,

devendo-se  rejeitar  qualquer  pronunciamento  do  julgador  em  desfavor  do

indivíduo que se recusou a apresentar sua versão dos fatos oralmente.

Nesse contexto, Maria Elizabeth Queijo toma a palavra e defende que: 

além  de  decorrência  do  “nemo  tenetur  se  detegere”,  o  direito  ao
silêncio  configura  manifestação  do  direito  à  intimidade  que,
igualmente,  é  direito  fundamental.  Insere-se  também  entre  as
liberdades públicas, oponíveis ao Estado (...) tal silêncio (...) não é
antinatural, positivo ou negativo. Não tem conotações valorativas. É
direito do acusado no exercício da autodefesa. Pode apresentar-se
também como estratégia defensiva, adotada segundo a orientação da
defesa técnica.  Como opção do acusado ou estratégia  de defesa,
deliberadamente escolhida,  não comporta  valorações.  Insere-se na
construção de um processo ético, de respeito à liberdade e dignidade
do ser humano14.

Nesse  contexto,  vale  a  lembrança  do  pensamento  do  juiz  Hugo

Barbosa  Torquato  Ferreira15,  em  artigo  intitulado  Suspeito  é  passivo  na

14 QUEIJO, Maria Elizabeth. Op. Cit. Pág. 481.

15
 

Disponível  em:<http://www.conjur.com.br/2012-abr-04/exame-sangue-prova-coletada-contribuicao-
suspeito-embriaguez>. 
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realização de exame de sangue, que defende que o direito à não produção de

provas contra si tem a força de impedir a compulsoriedade de um agir por parte

do  investigado  em  colaborar  com  a  persecução  penal,  sem,  contudo,

considerar inválida  a sujeição do indivíduo quando a prática do ato probatório

for realizado sem um ação de sua parte.

A bem da verdade, a interpretação que o aludido magistrado faz do

artigo 5°, inciso LXIII é a de que o silêncio que se garante ao acusado significa

a faculdade de não realizar atos que auxiliem na persecução penal, o que, em

sentido contrário, significaria dizer que ao indivíduo não seria lícito resistir aos

atos que independem de um agir  pessoal, de sua colaboração ativa, o que

poderia ocorrer em uma reconstituição do crime, por exemplo.

Nesse raciocínio, afirma o julgador que:

(...) O artigo 5°, inciso LXIII, da Constituição da República determina
que  se  informe  ao  preso  sobre  o  seu  direito  de permanecer
calado. Do mesmo modo, o Pacto de San José da Costa Rica prevê o
direito de uma pessoa a não ser obrigada a depor contra si mesma,
nem a confessar-se culpada.
(...) Via de regra, a análise do direito de não produzir provas contra si
mesmo  é  feita  a  partir  da  identificação  da  existência  de  um agir
positivo,  um facere.  A  prova  é  considerada  ilícita  quando  o
investigado  for  compelido  a  colaborar,  contra  a  sua  vontade e  de
modo ativo, com a produção de elementos probatórios contra a sua
pessoa ou quando a própria recusa for tida como prova.
(...) A se submeter a pequenas quantidades de radiação, a sofrer uma
picada de agulha para retirada de sangue, a permitir-se fotografar ou
a permitir sua identificação papiloscópica. Em todos esses casos, o
que se exige é a colaboração passiva do investigado, sem a prática
de atos especificamente direcionados à produção da prova. Frize-se
que  as  duas  últimas  hipóteses  encontram,  ainda  que a contrario
sensu, previsão constitucional (artigo 5o, inciso LVIII). (...) 15.  

2.2 Princípio da presunção de inocência

Ariane  Trevisan  Fiori16 posiciona  tal  princípio  como  sendo  um

delimitador do poderio estatal frente aos interesses do indivíduo no processo,

de forma a funcionar como uma  regra restritiva na interpretação das normas

que impõem limitações às liberdades públicas.

Aponta  a  autora  que  o  postulado  do  “in  dúbio  pro  reo”  seria  uma

garantia  de  que  ao  acusado  não  recairia  qualquer  responsabilidade  em

Acesso em 25/06/2013.
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demonstrar a dinâmica referente aos fatos do processo, além de servir como

modalizador da atividade judicial de apreciação das provas, devendo, nesse

ambiente,  qualquer  dúvida  acerca  da  admissibilidade  daquelas  gerar  uma

conclusão a favor dos interesses do imputado.

Em outras palavras, o indivíduo ostentaria naturalmente a qualidade de

inocente. Diante disso, todo o esforço em comprovar a culpabilidade no caso

concreto seria do órgão responsável pela acusação. Caso este não lograsse

êxito em demonstrá-la, outra solução não haveria se não a absolvição do réu16. 

E  mais.  Tal  garantia  exige  que  a  persecução  penal  ocorra  sem

ultrapassar  os  limites  da  legalidade,  que,  pontua-se,  no  caso  da  seara

processual  penal,  vige a regra da legalidade estrita,  em que a gerência do

sistema probatório pelo órgão de acusação deve ser alicerçada no pensamento

de que o indivíduo investigado é presumido inocente, devendo seus direitos

constitucionais fundamentais, como a dignidade humana, servirem de bússola

à atividade estatal probatória no processo.

2.3 Princípio da proporcionalidade

Uma leitura do referido princípio permite o raciocínio de que direitos

fundamentais eventualmente em rota de colisão devem ser analisados sob o

princípio  da  proporção,  de  modo  que  não  se  deveria,  em todos  os  casos,

acolher-se a tese de que os direitos do indivíduo deveriam sobrepor-se aos

direitos da coletividade, por exemplo.

Dessa forma,  a  verificação da admissibilidade da produção de uma

prova,  em  princípio  inválida  no  processo,  como  o  caso  das  ingerências

corporais no corpo do acusado sem o seu consentimento, deveria considerar

todos  os  valores  constitucionais  em  jogo  na  decisão.  Isso  significa  que  o

interesse público  subjacente  ao esclarecimento dos fatos,  por  exemplo,  por

inexistir hierarquia entre direitos constitucionais, deveria ser sopesado, muitas

vezes, de forma a conferir-lhe elasticidade que se sobrepusesse ao discurso

imediato de prevalência dos direitos do acusado.

Ilustrando-se  a  ideia:  diante  de  uma  persecução  penal  em  que  se

investiga a ocorrência de crime violento, como homicídio, não havendo outra

16  FIORI. Ariane Trevisan. A Prova e a Intervenção Corporal. Lumen Juris. 2008. Rio de Janeio, p. 55.
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forma de se esclarecer os fatos e havendo uma intervenção corporal que não

tivesse o condão de ofender a dignidade humana do investigado, nem restringir

por muito tempo sua liberdade, tampouco colocasse sua vida em risco (coleta

de  sangue,  por  exemplo),  seria  possível  a  permissão  da  medida  restritiva,

diante da flagrante desproporcionalidade em se obstá-la, no caso narrado, em

homenagem aos direitos e garantias do investigado, analisados, nesse passo,

de forma isolada. Essa é, aliás, a opinião de Barbosa Moreira17.

Na verdade, se bem refletida a questão, a intenção dessa orientação

doutrinária  é promover o equilíbrio  dos interesses presentes na persecução

penal, enfatizando que, na mesma medida em que o poderio estatal não deve

suplantar as garantias individuais em busca do esclarecimento dos fatos do

processo, não haveria razoabilidade no sacrifício dos interesses da coletividade

na solução de ofensas à ordem pública com a prática de delitos,  quando a

admissibilidade  de  uma  medida  restritiva  de  direitos  do  imputado  tiver

relevância processual decisiva, sem importar agressão significativa aos direitos

do indivíduo, como já salientado acima. 

Nesse  contexto,  Polastri18 menciona  em  seu  Manual  de  Processo

Penal a construção jurisprudencial alemã, que entende que, em certos casos,

como delitos graves ou atos do crime organizado, a produção de prova dessa

natureza  seria  justificada  por  um  direito  estatal  ou  pelo  interesse  da

coletividade na ordem social ameaçada por tal delinquência.

Ora,  possíveis  conflitos  de  interesses,  especialmente,  os  de  origem

constitucional,  em  que  não  se  pode  estabelecer  entre  eles  hierarquia

normativa,  a  princípio,  deveriam  ser  sopesados  a  partir  das  circunstâncias

apresentadas para apreciação.

À vista desse panorama, Camargo Aranha19 sintetiza tais argumentos

ao criar a tese do interesse preponderante, afirmando que, em muitos casos, a

sociedade,  representada  pelo  Estado,  encontra-se  diante  do  clamor  de

17 MOREIRA,  José  Carlos  Barbosa.  “A  Constituição  e  as  Provas  Ilicitamente  Obtidas”.  Revista  do
Ministério Público n° 4, PJG-RJ, 1996, p. 105.

18 LIMA, Marcellus Polastri. Manual de Processo Penal. 5ª edição. Lumen Juris. Rio de Janeiro. 2010. Pág. 403.

19 CARMARGO ARANHA, Adalberto José Q.T. de. Da prova no Processo Penal, pp. 49 e 51.
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interesses que apontam em direções opostas no processo e a solução para o

aparente  conflito  deverá  ser  extraída  da  análise  de  cada  realidade  em

particular. 

Inegável,  de  outro  vértice,  que  o  posicionamento  doutrinário  e

jurisprudencial pátrio caminha em sentido oposto às ideias supramencionais.

Isso  porque  a  tendência  de  nossos  juristas  é  aplicar  o  princípio  da

proporcionalidade em favor do réu e de suas garantias individuais.

Nesse  cenário,  um dos  argumentos  defendidos  é  o  de  que,  se  os

direitos  individuais  fossem mitigados  diante  de  uma  persecução  penal  que

visasse esclarecer crimes graves, então somente seriam tais direitos levados

em consideração nos casos de delitos  de  menor  potencial  ofensivo,  o  que

promoveria  a  discricionariedade  estatal  e  legitimaria  o  arbítrio  da  máquina

pública responsável pelo esclarecimento dos crimes.

Com isso, o princípio da presunção de inocência (já comentado) seria

violado  sob  o  pretexto  de  se  realizar  a  ponderação  entre  interesses  no

processo.

Nessa direção é o ensinamento de Antônio Magalhães Gomes Filho,

senão vejamos:

No confronto entre uma proibição de prova (...) e o direito à prova da
inocência  parece  claro  que  deva  este  último  prevalecer,  não  só
porque  a  liberdade  e  a  dignidade  da  pessoa  humana  constituem
valores  insuperáveis,  na  ótica  da  sociedade  democrática,  mas
também porque ao próprio Estado não pode interessar a punição de
um inocente (...) o direito à prova de defesa é superior 20.

Um pouco mais temperado, todavia, parece ser o raciocínio de Antônio

Scarance  Fernandes,  que  afirma,  ao  tratar  da  admissibilidade  das  provas

obtidas por meios ilícitos no processo, que: 

(...)  a  norma  constitucional  que  veda  a  utilização  no  processo  de
prova obtida por meio ilícito deve ser analisada à luz do princípio da
proporcionalidade, devendo o juiz, em cada caso, sopesar se outra
norma, também constitucional, de ordem processual ou material, não
supera em valor aquela que estaria sendo violada21.

20 FILHO, Antônio Magalhães Gomes. Direito à Prova no Processo Penal. Ed revista dos Tribunais. São
Paulo. 1996. P. 106.

21 FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional, pp. 81-82.
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Por seu turno, Polastri é incisivo ao dizer que “a proporcionalidade não

deve ser aferida somente em relação ao réu, mas como equilíbrio interpretativo

de normas e princípios igualmente constitucionais22.” (sem grifos no original).

Ora, o que se pretende assentar, ao que parece, é que a ordem pública

é  um  bem  tão  relevante  quanto  os  interesses  individuais  garantidos  pela

Constituição,  devendo  haver  consideração  de  ambos  os  valores  na

administração  da  justiça.  O  que  equivale  dizer  que  os  direitos  individuais

devem ser traduzidos em direitos do homem dentro de um contexto coletivo,

inseridos no meio social,  pelo que,  assim, não apenas sua efetivação, mas

também suas limitações deverão ser oportunamente reveladas.

E mais. Aponta que proporcionalidade ou razoabilidade são princípios a

serem geridos em uma lógica de meio-fim,  a partir  da  situação pessoal  do

indivíduo, conforme lição de Humberto Bergmann Ávila23.

Em outras palavras,  as garantias constitucionais deveriam ter a sua

porção definida casualmente, mormente para as situações não regulamentadas

pelo  legislador  ordinário,  de  modo  que  os  atos  processuais  inominados,

sobretudo,  só  poderiam  ter  sua  validade  chancelada  (ou  não)  após  a

consideração dos interesses e circunstâncias do fato em particular.

No  caso  do  presente  objeto  de  estudo,  as  medidas  restritivas  de

direitos dos indivíduos no âmbito da persecução penal, quando impuserem a

eles  intervenções  em  seu  corpo  sem  seu  consentimento,  deveriam  ser

validadas ou repelidas após a análise da principiologia constitucional aplicável

ao  caso,  com  as  nuances  que  a  realidade  processual  apresentar.  Isso

considerando  o  potencial  lesivo  da  medida,  a  gravidade  do  delito  que  se

procura esclarecer, as condições pessoais do preso e a relevância da produção

da prova para o processo, notadamente.

Os  direitos  fundamentais  possuiriam  um  núcleo  essencial  a  ser

protegido,  conforme  construção  jurisprudencial  desenvolvida  pelo  Tribunal

 

22  LIMA, Marcellus Polastri. Manual de Processo Penal. 5ª edição. Lumen Juris. Rio de Janeiro. 2010. Pág. 403.

23  ÁVILA, Humberto Bergmann, A Distinção entre Princípios e Regras e a Redefinição do Dever de
Proporcionalidade, p. 173. 
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Constitucional  Alemão,  de  modo que a função exercida nesse cenário  pelo

princípio da proporcionalidade seria auferir se, no caso específico, a restrição a

direito  fundamental  do  indivíduo seria  realmente adequada e  necessária,  e,

especialmente,  que  essa  essência  não  fosse  violada,  seja  resguardando  o

direito à vida ou à saúde do ser humano, por exemplo24.

De outro vértice, afirma Maria Elizabeth Queijo que a inobservância de

tal princípio acarretaria a inconstitucionalidade da lei, segundo entendimento da

Corte Alemã. Isso em razão do status de norma constitucional que o princípio

da  proporcionalidade  alcançou  no  ordenamento  alemão,  conforme  leciona

Gilmar Mendes25. 

O jurista afirma em sua obra “Controle de Constitucionalidade”, citando

tese do Tribunal Constitucional Alemão, que entende que:

os meios utilizados pelo legislador devem ser adequados e exigíveis à
consecução dos fins visados.  O meio é  adequado se,  com a sua
utilização, o evento pretendido pode ser alcançado; é exigível se o
legislador  não  dispõe  de  outro  meio  eficaz,  menos  restritivo  aos
direitos fundamentais.

Embora  tal  sistema  processual  europeu  despreze  a  utilização  das

provas  obtidas  ilicitamente  no  processo,  o  princípio  da  proporcionalidade

funcionaria  como  um  instrumento  suavizador  do  rigor  da  aplicação  dessa

norma proibitiva, de forma a ponderar os direitos e interesses presentes em

cada caso e decidindo, com suporte no valor da justiça, quais os efeitos que

deveriam prevalecer casualmente.

Ao  comentar  a  aplicação  do  princípio  da  razoabilidade  no  direito

estadunidense,  Queijo  destaca  as  regras  levadas  em  consideração  nesse

ambiente normativo quando se está diante da possibilidade de limitação de

uma garantia do indivíduo. Ressalta a preocupação de tal sistema em verificar

a necessidade da restrição a ser imposta, a proporção entre sua gravidade ou

extensão  e  a  qualidade  do  benefício  coletivo  a  ser  alcançado  com  tais

24 QUEIJO, Maria Elizabeth. Op. Cit. Pág. 378.

25 MENDES, Gilmar Ferreira. Controle da constitucionalidade: aspectos jurídicos e políticos. São Paulo,
Saraiva, 1990, p. 43 
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resultados, bem como no potencial de êxito da medida restritiva de direitos em

se esclarecer o que se propõe26.

Nesse passo, destaca-se que para parcela da doutrina brasileira, como

leciona Raquel Stumm27, o princípio da proporcionalidade é decorrência natural

do  devido  processo  legal  em  nosso  ordenamento,  esse  em  seu  aspecto

substancial,  desempenhando a função de proteção do núcleo essencial  dos

direitos fundamentais.

Por seu turno, Paulo Bonavides acompanha o raciocínio de que o ápice

da aplicação do princípio da proporcionalidade está justamente em resguardar

ou promover os direitos fundamentais garantidos na Constituição Federal28.

À vista  desse panorama, válido é o registro da lição de Suzana de

Toledo Barros sobre o assunto:

o princípio da proporcionalidade decorre do Estado de Direito e da
essência  dos  direitos  fundamentais,  que são  indissociáveis.  Nesse
contexto,  o  princípio  da  proporcionalidade  funciona  como  garantia
especial  dos  direitos  fundamentais,  traduzida  na  exigência  de  que
toda  intervenção  estatal  nessa  esfera  se  dê  por  necessidade,  de
forma adequada e na justa medida, objetivando a máxima eficácia (...)
dos vários direitos fundamentais29. 

Aliás,  quanto  ao  tema  da  convivência  dos  direitos  fundamentais,

Alexandre de Moraes apresenta o princípio da relatividade ou convivência das

liberdades  públicas30, destacando  os  limites  que  um  direito  garantido  pela

Constituição encontra em outro, igualmente previstos na Lei Maior.

Nesse  raciocínio,  estar-se-ia  diante  de  limites  implícitos  quando  se

apresentasse um conflito na aplicação de dois direitos constitucionais que, a

princípio, estivessem em rota de colisão no caso proposto para apreciação.

26 QUEIJO, Maria Elizabeth. Op. Cit. Pág. 381.

27 STUMM,  Raquel  Denize.  Princípio  da  proporcionalidade  no  direito  constitucional  brasileiro.  Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 1995, p. 173,

28 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional, p. 359. 

29 TOLEDO BARROS, Suzana. Princípio da Proporcionalidade, p. 959.

30 MORAES, Alexandre de. Direitos Humanos Fundamentais e a Constituição de 1988. In: Os 10 anos da 
Constituição Federal. São Paulo: Atlas, 1999, p. 80.
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Assim,  entende o autor  que não deve haver  supressão de nenhum

deles, mas sua conciliação, devendo coexistir em harmonia no sistema jurídico,

dada a unidade deste, por exemplo, e o princípio da concordância prática. Tal

ideia remete ao conceito já abordado nesta pesquisa sobre a elasticidade dos

direitos fundamentais. 

De outra abordagem, o que parece sugerir-se nas reflexões acima é

uma  ponderação  dos  interesses  supostamente  em  conflito,  de  modo  que

nenhum deles seja descaracterizado, mas que coexistam em coordenação.

Nessa  trilha,  Ariane  Trevisan  entende  que  a  válida  observância  do

princípio da proporcionalidade na seara das intervenções corporais permeia a

homenagem de vários pressupostos, tais como a legalidade e existência de

decisão judicial fundamentada sobre a medida restritiva31.

3. Espécies de provas produzidas a partir do corpo do acusado

POEMA DA VERDADE INCOLOR

A verdade não é verde Vermelha não é a verdade. Também não é cor-de-
rosa. A verdade é da cor do Homem. A verdade é o homem e o seu olho, o
homem dentro e fora dele. O homem com a sua máquina de fabricar ilusões.
A verdade é a mão larga do homem e o seu coração de raiz modelando a
imagem da esperança.  A  verdade é o  homem só.  O homem despido  de
túnicas.  O homem incolor.  O homem correndo para a  volição.  O homem
partindo a cada instante do seu osso. A verdade é haver o homem sem outra
verdade que não ele-mesmo. A verdade é estar o homem sorrindo de dentro
do seu olho. Se a verdade fosse verde, a verdade seria incolor. Porém, como
a verdade não é verde, a verdade é da cor do Homem.

 FRANCISCO CARVALHO In Dimensão das coisas, 1967.

  

Há um entendimento, no processo penal, de que o investigado/acusado

deve submeter-se à produção de provas determinadas pelo julgador ou pela

autoridade policial. Tais práticas, notadamente nas modalidades que formam o

objeto do presente estudo, devem passar por um filtro de legalidade, forjado

31 FIORI, Ariane Trevisan. Op. Cit. Pág. 132/133.
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pelos  princípios  e  garantias  de  que  se  vale  o  ordenamento  jurídico  para

proteger os direitos do réu no processo. 

Inicialmente, à vista desse panorama, há uma aparente tensão entre o

interesse público na persecução penal e o do indivíduo que sofre a persecução

penal.

A  bem  da  verdade,  a  prevalência  absoluta  de  qualquer  desses

interesses não produzirá soluções desejáveis pela ordem jurídica. Isso porque,

no ambiente do Estado Democrático de Direito, rejeita-se tanto uma busca pela

verdade no processo a qualquer preço (peculiaridade de estados autoritários),

quanto  uma  prevalência  absoluta  dos  direitos  individuais,  que  fadaria  a

persecução penal ao fracasso.        

Aliás, pode-se afirmar com segurança que a ideia de interesse público

abarca também a proteção do interesse do indivíduo que participa do processo,

na  medida  em  que  é  igualmente  benéfico  à  coletividade  que  práticas

criminosas  sejam  repelidas  quanto  que  ninguém  seja  por  elas  condenado

injustamente, por exemplo.  

Dito  isso,  passa-se  à  análise  da  classificação  proposta  por  Maria

Elizabeth  Queijo32 sobre  as  provas  que  dependem de  uma  intervenção  no

corpo do acusado no processo penal.

Veja-se,  inicialmente,  que tais  provas podem ser  divididas em duas

modalidades:  as  que  implicam intervenção  corporal  invasiva  e  as  que  não

invasivas.

 

3.1 Intervenções invasivas

Normalmente, possuem a finalidade de auferir a autoria do crime ou

afastar teorias quanto à participação de determinado sujeito na prática delitiva.

Nesse cenário, após os avanços nos estudos do DNA, aumentou a expectativa

em torno da participação do acusado em fornecer amostras de sangue para se

averiguar  as  teses  suscitadas  no  processo,  notadamente,  com  vistas  ao

esclarecimento da autoria dos crimes. 

 Com efeito, a possibilidade de confrontação entre o código genético de

algum material orgânico encontrado no local da prática criminosa com aquele

32  QUEIJO, Maria Elizabeth. Op. Cit. Pág. 289.
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pertencente  aos  suspeitos  da  autoria  do  delito  significou  um  considerável

avanço  para  o  deslinde  do  processo  penal,  apesar  da  vulnerabilidade  da

certeza do exame de DNA.

Por conta disso, a atuação do perito criminal tende a ser decisiva no

momento  da  valoração  feita  pelo  julgador  das  provas  dessa  natureza  no

processo,  na  medida  em  que  aqueles  têm  condições  de  informarem  ao

magistrado  os  métodos  utilizados  na  produção  da  prova  e  seu  grau  de

confiabilidade. O que será examino melhor adiante. Por ora, anote-se que, para

a  realização  de  tais  exames,  colhem-se  amostras  de  sangue  e  saliva  do

acusado, por exemplo.

Há  também  os  exames  ginecológicos,  cuja  técnica  visa  esclarecer

crimes  sexuais,  especialmente,  além  de  servir  como  buscas  pessoais  por

objetos no corpo da mulher. Quanto aos crimes sexuais, vale-se também da

coleta de esperma para a identificação de autoria para tais casos, mediante as

já mencionadas técnicas de DNA.

              A endoscopia, por sua vez, pode ser utilizada para conferir se o

indivíduo transporta  alguma quantidade de entorpecentes no organismo,  na

forma de pílulas, por exemplo. Por sua vez, exames no reto visam o mesmo

objetivo. 

              Além disso, quando se localiza na vítima marcas de dentes do

agressor, pode-se utilizar o exame da identificação dentária, a fim de averiguar

se o suspeito foi o autor da lesão. 

3.2 Intervenções não invasivas

Essa  modalidade  de  ingerência  no  corpo  do  acusado  com  fim

probatório no processo penal é a que menos suscita conflitos quanto à sua

possibilidade,  vez  que  não  há  porque  indicar,  em  um  primeiro  momento,

qualquer violação aos direitos individuais fundamentais do acusado a partir da

produção de provas que não signifiquem uma penetração no corpo do indivíduo

sem seu consentimento.

Para  tais  exames,  utilizam-se  fios  de  cabelo  ou  pelos  do  indivíduo

investigado, bem como impressões dactiloscópicas das impressões dos pés,
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mãos e unhas, por exemplo, encontrados no local do crime ou mesmo no corpo

da vítima e comparados com os colhidos no corpo do acusado.

A  radiografia,  por  sua  vez,  pretende  averiguar,  geralmente,  se  o

indivíduo não carrega alguma quantidade de drogas ilícitas no organismo.

Nesse  caminhar,  outro  tipo  de  exame possível  é  a  identificação  de

impressões digitais em objetos no local do crime, quando se deverá descobrir a

quem pertencem.  Nesse  mesmo sentido,  dá-se  a  comparação  de  pegadas

encontradas  no  local,  como ângulo  do  pé e  a  linha  do andar  do  indivíduo

acusado, por exemplo.

As  buscas  pessoais  no  corpo  do  individuo,  por  sua  vez,  visam

constatar se o investigado não está ocultando algum objeto.    

         

                   

4.  A  produção  de  provas  a  partir  do  corpo  do  acusado  no  direito

estrangeiro33

A Verdade Unifica 

Amigos, gostaria que soubésseis a Verdade e a dissésseis!  
Não como cansados Césares fugitivos: Amanhã vem farinha!  
Mas como Lenine: Amanhã à noitinha  
Estamos perdidos, se não...   
Ou como se diz na cantiguinha:   

 
Irmãos, com esta questão  
Quero logo começar:   
Da nossa difícil situação  
Não há que escapar.   

 
Amigos, uma forte confissão  
E um forte SE NÃO!  

 
Bertold Brecht, in 'Lendas, Parábolas, Crónicas, Sátiras e outros Poemas'  
Tradução de Paulo Quintela

A obrigatoriedade do acusado em cooperar com a produção probatória

no processo é constatada no ordenamento jurídico de muitos países,  ainda

quando tais atos significam uma ingerência no corpo do indivíduo. No caso da

33 Todo o capítulo baseou-se nas informações presentes na obra de Maria Elizabeth Queijo: QUEIJO,
Maria Elizabeth. Op. Cit. Pág. 315-357. Anote-se que os países europeus selecionados para comporem o
presente  capítulo  apresentam,  em  seus  ordenamentos  jurídicos,  raciocínio  semelhante  quanto  aos
requisitos  estabelecidos  para  a  realização  válida  das  intervenções  corporais,  no  âmbito  processual
penal. Por isso a escolha. Quanto aos demais, o objetivo foi  ilustrar alguns exemplos de ordenamentos
jurídicos estrangeiros que não adotam tais práticas processuais penais e os motivos respectivos.
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recusa  deste  em  cooperar,  imputa-se  a  ele,  em  muitos  sistemas  jurídicos

estrangeiros,  sanções  penais,  atribuindo-se,  inclusive,  valor  probatório  a  tal

recusa. Vejamos alguns exemplos:

4.1. Direito Italiano

O regramento italiano é um dos que permite tais exames a partir do

corpo do investigado (arts.  244 e 245 do CPP italiano),  sob a condição de

prévia decisão judicial motivada, podendo o ato ser realizado por profissional

médico,  além de  se  facultar  ao  indivíduo  a  assistência  de  pessoa  de  sua

confiança, garantindo-se, ainda, que a sua dignidade não seja ofendida com a

atividade investigatória de natureza invasiva.

A doutrina italiana tende a considerar a compulsoriedade do individuo

colaborar  no  processo  penal  uma  violação  ao  direito  de  defesa  e  também

abuso de poder pela autoridade responsável.

A Corte Constitucional Italiana, por sua vez, já teve a oportunidade de

apreciar questão relacionada aos poderes do juiz no processo penal, quando,

no  ano  de  1986,  decidiu  que  os  poderes  do  julgador  diante  da  atividade

persecutória penal têm de estar em harmonia com os princípios constitucionais.

Assim, o juiz estaria impedido de impor medidas que pudessem agredir

a  saúde  do  acusado  ou  ofender  sua  intimidade,  pois,  do  contrário,  estaria

ferindo direitos fundamentais.

Na mesma ocasião, todavia,  decidiu-se que a coleta de sangue era

prática  comum da  medicina  e  não  significava  ofensa  à  dignidade  humana,

sendo  uma  contribuição  razoável  que  o  acusado  teria  de  permitir  para  a

instrução probatória.

No raciocínio da Corte, a coleta de sangue realizada sem a anuência

do acusado significaria temporária indisponibilidade do corpo que não teria o

condão de ofender direitos individuais.

À vista desse panorama, parte da doutrina italiana, todavia, defendeu

raciocínio diverso, acenando para a invalidade da coação física do acusado,

mas possibilitando ao julgador uma valoração sob a ótica do principio do livre

convencimento,  depreendendo-se,  inclusive,  a  possibilidade  de  conclusões

prejudiciais ao acusado.
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Por sua vez, muitos sustentaram que a execução forçada da coleta de

material sanguíneo, ainda que sutilmente, provocaria violação da integridade

física do indivíduo, pelo que nula seria tal prática, dada a violência inerente à

medida, devendo-se considerar que os instrumentos de prova possuem limites,

como a proibição de se causar dor ao acusado, por exemplo. 

Por  fim,  parcela  dos  doutrinadores  reconheceu  a  legitimidade  do

julgador  ordenar  uma  coleta  de  sangue  forçada,  mas  que  tal  ato  fosse

praticado sem que pusesse o indivíduo em riscos.

Em 1996, a Corte Constitucional, na sentença de n° 238, deparou-se

novamente  com  a  questão  da  coleta  sanguínea  sem  o  consentimento  do

acusado. Desta vez, decidiu-se pela impossibilidade de deixar a cargo do juiz

decidir como e em quais circunstancias tal prova pericial invasiva do corpo do

réu seria possível, vez que a lei nunca regulamentou o assunto.

Asseverou-se, de toda sorte, que permanecia o entendimento de que

tal  prática  não tinha,  por  si  só,  a  força  de comprometer  a  saúde física  ou

psíquica do indivíduo, contudo, deveria ser objeto de regulamentação por lei, o

que não havia naquele cenário. 

Com isso, inviável estava a prática processual de coleta de sangue do

réu sem o seu consentimento, não podendo o juiz, a partir de então, extrair

conclusões desfavoráveis ao acusado que se recusasse a colaborar com a

produção da prova, com sustentação no princípio do livre convencimento. 

A partir daí, os projetos de lei oferecidos para avaliação do legislativo

defendiam, especialmente, que as execuções coercitivas de coleta de provas a

partir do corpo do acusado seriam possíveis nos casos de crimes dolosos ou

culposos, com pena máxima em abstrato fixada em determinado tempo, além

da condição da referida prova ser essencial para o esclarecimento dos fatos do

processo. 

De outro ângulo, para a realização das provas não invasivas, não se

exigia o consentimento do acusado. Todavia, invasivas ou não invasivas, as

provas seriam inadmitidas quando provocassem sofrimento relevante ao réu ou

danos psíquicos. 

A  partir  desses  fatos,  parte  dos  doutrinadores  criticou  a

despreocupação das propostas de normatização da temática com o princípio

da dignidade.
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Ressalte-se,  por  oportuno,  que  não  se  chegou  a  aprovar  a

regulamentação da matéria.

De outro giro,  a  lei  antiterrorismo,  de  2005,  possibilitou a  coleta de

saliva  e  fios  de  cabelo,  por  exemplo,  sendo  dispensável  a  aprovação  do

acusado, que é visto, nesses casos, como objeto da prova. 

4.2. Direito Alemão

No código de processo penal  alemão, em seu parágrafo 81-a, há a

possibilidade de investigações no corpo do acusado, quando o objetivo é o

esclarecimento de fatos relevantes para o processo,todavia, tendo-se por limite

eventuais riscos à saúde do acusado. 

A coleta de sangue, por exemplo, é admitida, ainda que o réu recuse-

se a colaborar. O exame será realizado por médico, que funcionará como perito

judicial.

Permite-se, inclusive, que o material colhido seja usado em processo

diverso,  quando  também  encontrar-se  em  fase  probatória  e  tal  prova  ,

naturalmente, puder contribuir com o deslindo do referido conflito.

Em regra, será necessária uma autorização judicial para a realização

de ato  probatório  que interfira  no  corpo do acusado.  Todavia,  em caso de

urgência, o Ministério Público poderá determinar a realização do ato. A polícia

judiciária,  por  sua  vez,  poderá  determinar  a  intervenção  corporal,  quando

respaldada pelo MP.

Assim, no direito alemão existe a obrigatoriedade do acusado colaborar

com o esclarecimento do caso penal, não podendo recusar-se, validamente, a

cooperar  com a produção das provas.  Caso o faça,  admite-se  a  execução

forçada dos procedimentos destinados ao auxílio da persecução penal. 

De outro ângulo, o que se estabelece como limite à atividade probatória

estatal é a saúde do indivíduo, que não poderá ser ameaçada com a produção

de tais atos processuais.

Inegável, portanto, que não se considera, nesse sistema jurídico, haver

violação a direitos individuais do acusado com a coleta de material probatório

mediante técnicas invasivas do seu corpo.
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O que se entende de forma majoritária  na doutrina e jurisprudência

alemãs é que haverá ofensa à dignidade humana do acusado quando este for

compelido  a  colaborar  ativamente  com  a  persecução  penal.  No  caso  das

intervenções  corporais,  poderá  haver  compulsoriedade  do  réu  em tolerar  a

atividade  probatória,  o  que  ocorre,  em  relação  ao  investigado,  de  forma

passiva. Assim, o indivíduo é obrigado a permitir um corte de cabelo ou barba,

ou mesmo uma coleta de sangue.

4.3. Direito Espanhol

Não há normas legais que disponham sobre as intervenções corporais

no acusado no direito espanhol, pelo que doutrina e jurisprudência divergem

seus posicionamentos quanto à temática.

De um lado, a doutrina espanhola manifesta-se desfavorável, com base

na falta de disposição legal que respalde a prática de tais medidas processuais.

Afirma-se que não se podem impor transtornos à saúde do acusado de forma

válida,  sob o pretexto de esclarecimento da verdade dos fatos processuais.

Assim, quando houver perigo para a saúde do indivíduo, o posicionamento dos

estudiosos  é  de  que  o  ato  não  poderá  ser  realizado,  ainda  que  o  sujeito

consinta na realização da medida invasiva.

Por  outro  lado,  o  Tribunal  Constitucional  Espanhol,  em  1998,  na

sentença  de  n°  37,  estabeleceu  requisitos  para  que  os  atos  processuais

probatórios invasivos do corpo do réu sejam praticados de forma válida.

A decisão judicial teria de determinar a restrição imposta ao réu, não podendo

impor medida que ofenda à  dignidade do indivíduo.  A decisão teria  de  ser

motivada,  observando-se  o  princípio  da  proporcionalidade,  de  modo  que

fossem  considerados  tanto  os  direitos  individuais  do  acusado  quanto  o

interesse no esclarecimento do fato criminoso.

Nesse cenário, acena-se para a tendência do Tribunal Constitucional

Espanhol em afastar a tese de ofensa aos direitos fundamentais da pessoa que
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sofre  restrição  judicial,  no  que  concerne  aos  atos  probatórios  invasivos  do

corpo.

À vista desse panorama, o Tribunal considerou que haveria violação do

direito à intimidade quando desrespeitados o recato e ao pudor do indivíduo.

Esses valores  deveriam ser  interpretados em consonância  com parâmetros

culturais.

Veja-se,  todavia,  que  tal  Corte  posicionou-se  pela  não  violação  da

dignidade da mulher quanto aos exames ginecológicos, quando se pretende

detectar sinais de aborto. Igualmente, já foi reputada válida a revista realizada

nas cavidades dos corpos de presos, quando não há emprego de força física.

Nesse sentido, o que se proíbe com a coleta de sangue, realização de

exames ginecológicos e teste de verificação de níveis de álcool no sangue do

investigado, por exemplo, é a imposição de medidas degradantes, que causam

sofrimento ao individuo e violem a sua saúde, ou venham a utilizar violência. 

Com  isso,  parece  sugerir-se  que  haveria  necessidade  do

consentimento do acusado para a realização de tais medidas, em razão da

improbabilidade em se realizar uma medida invasiva do corpo do indivíduo,

sem seu consentimento, com ausência de emprego de coação física.

De outro ângulo, embora o emprego de força física seja um obstáculo à

realização  compulsória  de  tais  medidas  invasivas  do  corpo  do  acusado,

entendendo-se  haver  violação  à  integridade  física,  constitucionalmente

protegida,  não  se  acolheu,  pela  Corte  Constitucional,  a  tese  de  violação  à

liberdade individual, sob o argumento de que a restrição dá-se por curto espaço

de tempo.

Igualmente, não se recepcionou a conclusão de que haveria violação

ao princípio que veda a autoincriminação, na medida em que a realização de

tais atos não equivaleria a uma declaração de culpabilidade pelo acusado.

Nesse cenário, doutrina e jurisprudência espanholas entenderam que

as  intervenções  corporais  não  significavam  atos  de  inculpação,  mas  sim

instrumentos probatórios/periciais de resultado incerto, que, inclusive, poderiam

ser favoráveis ao sujeito processual a eles submetido.

Nessa trilha, quando houvesse recusa do acusado em colaborar com

as atividades probatórias, apesar de não ser considerado caso de confissão,

possibilitar-se-ia ao julgador, diante das circunstancias do caso, uma valoração
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da  recusa  desfavorável  ao  réu,  inclusive,  podendo  o  sujeito  responder  por

crime de desobediência.

4.4. Direito Português

A despeito de inexistir uma disciplina detalhada sobre as hipóteses de

intervenções corporais no direito português, a referida legislação processual

penal  possibilita  ao  magistrado  determinar  exames  no  corpo  das  pessoas,

mesmo contra a sua vontade, é isso que dispõem os arts. 171 e 172 do CPP

português.

Nesse ambiente, não se possibilita ao acusado recusar-se a cooperar

com um ato pericial, podendo ser compelido a colaborar.

O raciocínio defendido pelo Tribunal Constitucional Português ampara-

se na posição adotada pelo Tribunal  Europeu de Direitos Humanos,  que já

decidiu que o direito fundamental à não autoincriminação deve ser considerado

para os casos de imposições ao acusado de declarações de culpabilidade, não

podendo  ser  invocado  para  os  casos  em  que  elementos  probatórios  são

produzidos de forma coercitiva para o indivíduo, vez que, nessas hipóteses,

não  haveria  uma  manifestação  de  vontade  do  acusado,  que  participa

passivamente das atividades persecutórias.

Assim, não haveria plausibilidade na sustentação da tese de violação

do princípio que veda a não autoincriminação nos casos em que o acusado não

concorda em participar de ato processual que possa incriminá-lo, quando, por

exemplo, é compelido pelo poder estatal a contribuir para a efetivação de uma

perícia.

No  mesmo  sentido  de  ordenamentos  jurídicos  de  outros  países

europeus, veda-se, na sistemática jurídico-processual portuguesa, a prática de

exames que possam comprometer a saúde do acusado, sendo de competência

do  juiz  a  ordem de  realização  das  perícias  em que  o  indivíduo  não  tenha

consentido com a realização, devendo haver ponderação entre a necessidade

da realização do ato e o direito à integridade física do acusado e a proteção de

sua intimidade.
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A doutrina portuguesa, por sua vez, aponta que as normas legais que

dispõem sobre  praticas  processuais  realizadas  de  modo  coercitivo  sobre  o

acusado devem ser interpretadas restritivamente, dada a gravidade da medida.

A lei portuguesa, deveras, afasta a possibilidade de o acusado recusar-se a se

submeter  a  exames  periciais  necessários  ao  deslinde  das  controvérsias

instauradas  nos  processos  de  natureza  penal,  inclusive  na  fase  inquisitiva,

apenas exigindo a ordem do juiz, nos termos previstos na lei.

 Em  outras  palavras,  a  recusa  resultará  em  execução  forçada  da

medida  processual.  Afirma  a  doutrina,  porém,  que  o  princípio  da

proporcionalidade deve ser observado em cada caso, independente da norma

legal permitir a prática de tais atos de forma coercitiva.

4.5. Direito argentino

Há necessidade, em tal ordenamento jurídico, da anuência do acusado

em se submeter à produção de provas que violem sua intimidade, sob pena de

se configurar violação do principio constitucional que afasta a obrigatoriedade

do individuo de produzir prova contra si.

Porém, para os casos de coleta de material sanguíneo, a jurisprudência

tem se manifestado favorável à realização de tal ato processual, ainda que o

acusado recuse-se a colaborar, devendo-se, apenas, não se colocar em risco a

vida do réu.

A  doutrina  argentina,  todavia,  tende  a  repudiar  tal  raciocínio,  em

prestígio ao principio do “nemo tenetur se detegere” ( direito de não produzir

prova contra si mesmo), adotado na respectiva Constituição, em seu art.18.

Ademais, prevalece o entendimento jurisprudencial, nesse cenário, de

que não há sequer necessidade de informar ao acusado quanto à natureza

persecutória/incriminatória de um ato processual do qual participe, quando o

resultado a ser obtido poderia ser alcançado independentemente da referida

técnica, como, por exemplo, por meios naturais. 

Nesse sentido, há o exemplo do acusado que transporta cápsulas de

entorpecentes no organismo e lhe é aplicada substância que provoca rápida
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evacuação, a fim de que se possa apreender o material objeto de crime de

tráfico que fora ingerido pelo sujeito. 

Nesses casos, como a evacuação ocorreria naturalmente, não haveria

porque invalidar o ato que promoveu a antecipação do fato biológico, quando já

se havia, inclusive, constatado o ilícito, em razão de radiografia realizada no

indivíduo investigado.

Assim,  como  o  princípio  que  veda  a  autoincriminação  refere-se  a

práticas  coercitivas  que  desrespeitam  a  vontade  do  acusado,  de  nada

adiantaria,  no caso supracitado,  prestigiar  tal  vontade diante do insuperável

evento evacuação, que em algum momento ocorreria naturalmente.

Contudo, tal tese não é aceita sem críticas, como a que questiona o

fato de que, ainda que o acusado tenha anuído com a ingestão da substância

mencionada na hipótese citada, tal consentimento seria inválido. Isso porque

não haveria plena liberdade do indivíduo diante da uma situação de coação a

que já estaria exposto, como a detenção.

A jurisprudência argentina defende, ainda, ser necessária a existência

de suspeitas plausíveis para a ocorrência do ilícito penal, diante da aplicação

de medidas que importem revistas ou exames a partir do corpo do acusado.

Sustenta-se, nos tribunais argentinos, que não há espaço para o acolhimento

de teses acerta do princípio do “nemo tenetur” quando o procedimento invasivo

não fora realizado pelo aparelho estatal responsável pela persecução penal. 

Nesse ambiente, o caso utilizado como exemplo referia-se a mulher

que, após praticar autoaborto, recorreu ao hospital para atendimento médico e

fora submetida, logo após, a processo penal pela prática abortiva.

 A jurisprudência afirmou que não houve iniciativa do Estado em apurar

o fato aborto, que fora noticiado pela entidade pública de saúde, pelo que não

se poderia alegar, em defesa, violação de direitos no contexto processual penal

de apuração de delitos.

Não se considera,  ainda, a recusa de suspeito em ser submetido a

revistas  pessoais,  podendo  ser  compelido  para  tanto,  a  não  ser  que  a

autoridade responsável pela medida restritiva da liberdade do individuo praticá-

la sem observância de regras básicas de pudor, por exemplo.

4.6. Direito Inglês
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O regramento processual penal inglês oferece detalhamento quanto à

produção de provas a partir do corpo do individuo investigado.

Em relação à coleta de saliva e células da boca, há entendimento que

tais atos são de natureza não invasiva do corpo do individuo, pelo que seu

consentimento para tal realização é irrelevante.

Para as técnicas de coleta de provas consideradas invasivas do corpo

do acusado, exige-se o consentimento do mesmo por escrito. São exemplos de

tais intervenções corporais: coleta de sangue, sêmen e urina.

Salienta-se que deve ser levada em consideração nesse ambiente a

gravidade do delito supostamente cometido e a probabilidade de se auferir,

com o resultado dos exames, se o individuo é ou não responsável pela prática

delitiva.

Uma vez recusada pelo acusado a realização dos exames de natureza

invasiva  de  seu  corpo,  não  é  admitida  a  execução  coercitiva  das  medidas

probatórias,  todavia,  quando  não  houverem  justificativas  razoáveis  que

sustentem o não consentimento, será possível uma interpretação desfavorável

ao réu a partir disso, em consonância com as demais provas que existam no

acervo probatório já eventualmente produzido para o caso.

De outro modo, quando as coletas forem consideradas não invasivas

do  corpo,  como  extração  de  fios  de  cabelo  e  saliva,  o  consentimento  do

acusado  será  irrelevante  para  a  execução  da  medida,  como  já  salientado,

porém, deverá ser considerada na decisão que ordenar tal ato processual a

gravidade do delito que se busca esclarecer a autoria, no sentido de, quanto

mais agressiva for  a  prática (ainda que não invasiva do corpo)  mais grave

deverá ser o delito que se busca esclarecer a materialidade ou autoria.

A doutrina inglesa, por sua vez, registra casos de julgamentos da Corte

Europeia de Direitos Humanos em que se editou a tese de que o princípio que

veda a autoincriminação não poder ser invocado validamente diante de provas

que independem da vontade do acusado, uma vez que, em tais casos, o sujeito

não  foi  compelido  a  produzi-la,  mas,  no  máximo,  a  facilitar  o  acesso  da

autoridade responsável a tais elementos de prova.

Exemplo disso é a existência de senhas pessoais de computador que

permitiriam o acesso a registros de dados de interesse para a investigação.
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Nessa  hipótese,  pode-se  punir  o  investigado  com prisão,  quando  este  não

fornecer os códigos de acesso a tais dados, pois, entende-se que não seria

caso de uma produção de prova contra si, pois a senha já existe, devendo ser

fornecida.

4.7. Direito Norte Americano

A Suprema Corte dos Estados Unidos já decidiu, em 1957, no caso

“Breithaupt  v.  Abram”,  que  a  coleta  de  sangue,  realizada  em  sujeito

inconsciente, faz parte de rotina médica e há interesse legítimo da sociedade

na averiguação das suspeitas de intoxicação do acidentado, conforme o caso. 

Já  em  1966,  em  “Schmerber  v.  California”,  afastou-se  pela  Corte

estadunidense a aplicação do princípio que veda a autoincriminação quando o

indivíduo fosse compelido a realizar exame de sangue para averiguação de

embriaguez, uma vez que o princípio citado deveria ser observado quando o

acusado estivesse diante da obrigatoriedade de testemunhar contra si ou falar

sobre fatos de modo que pudesse incriminá-lo. 

Todavia, no último caso citado, houve divergência de posicionamentos

dos julgadores, havendo adeptos do pensamento de que compelir o acusado a

cooperar com a produção probatória significaria fazer com que ele promovesse

uma acusação contra si mesmo.

Prevaleceu  na  ocasião,  todavia,  a  tese  de  que  a  autoincriminação

estaria relacionada à expressão do conteúdo do pensamento, remetendo-se a

alguns  julgados,  inclusive,  que  permitiam  a  coleta  de  sangue  de  forma

compulsória.

Nesse ambiente, há casos em que, embora a execução forçada de ato

probatório  que exija  a  participação do acusado seja  afastada,  permite-se  à

acusação comentar/explorar tal recusa no momento do julgamento.

Em outras oportunidades à época, posições minoritárias manifestaram-

se favoráveis à manutenção da prisão do acusado até que aceitasse colaborar

com a persecução penal.

Em suma, a rotina dos tribunais norte-americanos, no recorte temporal

delineado, aponta para o afastamento da aplicação do princípio que veda a

autoincriminação  para  os  casos  de  coleta  de  provas  em que  não  se  exija
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comunicação ou declarações pelo acusado que o comprometessem.  Sendo

defendida a obrigatoriedade do sujeito em contribuir com o processo, dentro

dos limites legais.  

5. Medicina Legal e as intervenções corporais 

Verdade ou Mentira

É verdade? 
Claro que é mentira! 
A verdade nos inspira a mentir 
A mentira nos impõe o sorrir 
É mentira? 
Claro que é verdade! 
O sentido não faz sentido. 
Nascer sem ter morrido. 
É verdade? 
Claro que é mentira! 
Acordar sem ter dormido. 
E falar sem ser ouvido. 
É mentira? 
Claro que é verdade! 
Andar desprotegido Sem ter receio do bandido.
É verdade? 
Claro que é mentira! Correr livre do pecado. 
Fazer o certo sendo errado. 
É mentira? 
Claro que é verdade! 
Você é capaz de tudo. 
Mas, creia eu te iludo. 
Se é verdade ou mentira 
Pouco nos importa 
A verdade é falsa 
Quando a mentira é verdadeira 
A mentira é verdade 
Quando a verdade é besteira

Adilson Costa
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A  medicina  legal  pode  ser  nomeada  como  uma  especialidade  da

medicina  e  jurídica,  utilizada  como  um  instrumento  auxiliar  na  tarefa  de

esclarecimento de eventos criminosos.

Nesse passo, à luz do nosso sistema processual penal, há relevantes

considerações que podem ser formuladas a partir das concepções da medicina

legal no que tange à produção de provas invasivas do corpo do acusado, pelo

que merecem ser aqui registradas.

Nesse  contexto,  sob  a  ótica  dessa  específica  ramificação  do

conhecimento humano, a forma como o direito à intimidade é encarado pelo

senso comum sofreria alterações ao longo do tempo.

O que se quer afirmar é:  assim como, em nossos dias,  é incomum

questionar-se um comando para se colher impressões digitais ou mesmo o fato

de órgãos públicos manterem arquivadas informações pessoais dos indivíduos

em bancos de dados (institutos de identificação de pessoas, por exemplo), a

tendência futura seria  a de que a sociedade encarasse com naturalidade a

manutenção de um acervo que contenha informações referentes ao DNA de

cada cidadão, por exemplo.

Tal fato, inclusive, já é realidade no cenário brasileiro, quando, no ano

de 2012, a Presidência da República promulgou a lei  de n° 12.654/12, que

passou a prever a possibilidade de coleta de perfil  genético como forma de

identificação criminal, devendo tais dados coletados serem  armazenados em

banco de dados de perfis genéticos34

À vista desse panorama, na obra intitulada  Medicina Legal à Luz do

Direito Penal e do Direito Processual Penal (vários autores – editora Impetus)35,

diante da evolução da engenharia genética, haveria uma natural flexibilização

do que se entende por violação do direito à intimidade do sujeito, uma vez que

o fornecimento de material  genético pelo indivíduo seria encarado da forma

como  hoje  se  encara  um  pedido  de  coleta  de  impressões  digitais:  com

naturalidade.

Em outras palavras, indaga-se às fls. 23 da referida obra:

34 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12654.htm.  Acesso 
em 09 de julho de 2013.

35 DOUGLAS, Willian e outros. Medicina Legal à Luz do Direito Penal e do Direito Processual Penal. 
Editora Impetus. 8ª  edição. Niterói –RJ. 2009, págs 22-30.
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(...)  se  ninguém  considera  um  constrangimento  a  colheita  das
impressões  digitais,  por  que  classificar  dessa  forma  (violação  do
direito  à intimidade) a colheita de um fio de cabelo  ou pedaço de
unha, para que se faça o exame de DNA?

Outro  apontamento diz  respeito  à ideia  de  incolumidade física,  cujo

rigor de sua abordagem não deveria ser excessivo, segundo os autores. Isso

com base na afirmação de que a coleta de um pouco de sangue, por exemplo,

não exporia o indivíduo a dores, constrangimentos ou riscos à sua saúde, de

modo a significar, na hipótese, violação à dignidade humana ou agressão à

incolumidade física do imputado.

Por sua vez, questiona-se: à luz do direito à não autoincriminação, qual

a justificativa para não se exigir a permissão do acusado para a utilização de

suas impressões digitais  (  eventualmente encontradas no local  do crime ou

mesmo colhidas contra a sua vontade)  e afastar tal raciocínio no caso de um

exame de DNA?

Nesse  campo,  acena-se  que,  uma  vez  que  os  bancos  de  dados

mantidos pelo Estado contêm informações de registro dos cidadãos, seria uma

incongruência afirmar-se que exames de DNA realizados a contra gosto do

indivíduo violariam, por si sós, princípios constitucionais individuais.

Ora,  o  direito  à  identidade  do  indivíduo  não  é  considerado  violado

quando  se  colhe  ou  se  utiliza  de  suas  digitais,  como  já  apontado.  Assim,

incoerência haveria, no raciocínio expendido na obra supracitada, ao invocar-

se o direito ao silêncio (igualmente constitucional) para se impedir a realização

de exames DNA a partir de material colhido no corpo do acusado.

O  que  se  afirma,  ainda,  é  que,  uma  vez  desconstituída  a  tese  de

ofensa  à  dignidade  humana ou  ao  direito  à  saúde  do  sujeito,  a  discussão

orbitaria em torno da relevância de tal produção probatória como meio hábil a

alcançar os resultados que propõe.
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Considerações finais

O  pensamento  de  Aury  Lopes  Junior  sobre  o  tema  aqui  abordado

merece registro, dada a sua sobriedade, senão vejamos:

Atendendo ao bom senso, elemento indispensável para a criação e
aplicação  do  direito,  devemos  buscar  um  ponto  de  equilíbrio,
estabelecendo um critério que atenta a razoabilidade (ponderação e
proporcionalidade de bens e valores) para solucionar o conflito que se
estabelece.  Partindo dessa linha de raciocínio,  é imperioso aceitar
que  devem  ser  toleradas  as  intervenções  corporais  que  não
representam nenhum risco para o sujeito passivo e que tampouco
possam ser qualificadas de humilhantes, quando o delito seja grave e
não  exista  outra  forma  de  comprovar  a  autoria  (ou  algum  outro
pressuposto de responsabilidade) 36. 

Nesse  ambiente,  diante  do  panorama  da  orientação  de  nossos

tribunais, evidente a rejeição das práticas probatórias no âmbito do processo

penal  que  imponham  ao  indivíduo  a  obrigatoriedade  de  tolerarem  atos

invasivos do corpo, objeto deste trabalho. 

Anote-se, oportunamente, que o que se pretende demonstrar, com o

auxílio  do  direito  comparado,  é  que,  em  determinados  casos,  não  haveria

36 LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal e sua conformidade constitucional. 5 edição. vOL I.
Lumen Juris. 2010, p. 625.
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necessariamente violação de garantias processuais do acusado a sua sujeição

a determinados atos de natureza probatória, ainda que invasivos do corpo.

Ora,  o  que  a  Constituição  teria  assentado  é  que  não  se  poderia,

validamente, atingir a integridade física do sujeito, tampouco expô-lo a situação

de  humilhação  ou  vexame,  de  forma  a  agredir  o  princípio  da  dignidade

humana.

Nesse  passo,  quando  ausentes  tais  violações,  estaria  afasta,  em

princípio, a invalidade das aludidas atividades probatórias. 

Assim, busca-se questionar se uma coleta de sangue teria o condão de

significar  agressão  à  integridade  física  do  indivíduo,  ou  se  a  exigência  de

fornecimentos  de  padrões  gráficos  para  a  realização  de  uma  perícia

grafotécnica, por exemplo, ofenderia o princípio da não autoincriminação.

Por outro lado, não pode desconsiderar que a proteção dos direitos

humanos é um compromisso do Estado brasileiro,  mediante ratificação pelo

Brasil de documentos internacionais, como o Pacto de San Jose da Costa Rica,

que objetivariam, em última análise, não apenas assegurar-se a observância

dos  direitos  individuais  pelos  países  signatários  do  pacto,  mas  também  a

promoção do ser humano.

Ora, desde a Modernidade que o mundo ocidental alçou o homem e

seus interesses no centro do pensamento político. O que significa dizer que a

elaboração do principal documento jurídico (Constituição) fora norteada pela

diretriz de que o mundo deveria ser construído pelo homem e a seu serviço. Os

homens passam a acreditar em seu potencial de intervir no mundo37.

Nesse cenário, a confecção da Lei Maior das nações a partir do século

XVII passou a prever dispositivos limitadores do poder constituído, de modo a

garantir que o Estado não interferisse na liberdade individual de forma irrestrita

ou despropositada.

Assim, “qualquer forma de regulação estatal não comprometida com a

proteção de um núcleo de direitos fundamentais (...) não é, propriamente, uma

constituição”.38

37 SARMENTO, Daniel e OUTROS. Interesses Públicos versus Interesses Privados: Desconstruindo o 
Princípio de Supremacia do Interesse Público. Editora Lumen Juris. 2010. 3ª tiragem. Rio de Janeiro, p. 
223.

38 Idem.
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Isso significa dizer  que os direitos fundamentais,  no caso brasileiro,

previstos no art.  5º  da Constituição Federal,  podem ser entendidos como a

razão precípua da existência do aludido documento e legitimação do próprio

Estado Democrático de Direito.

À vista desse panorama, qualquer restrição aos direitos fundamentais

do indivíduo,  núcleo  essencial  da Carta Política  de um Estado,  deveria  ser

prevista  originariamente pelo documento,  não sendo possível  a  sua criação

pela via ordinária ou regulamentar, sem previsão constitucional nesse sentido.

Além disso, não obstante eventual previsão de restrição de um direito

individual,  sua  aplicação  deveria  ainda  atender  a  critérios  de  necessidade,

adequação e proporcionalidade, de modo a não desvirtuar o núcleo legitimador

de qualquer ordenamento jurídico ocidental pós-moderno, como já salientado, a

promoção da figura do ser humano, razão primeira da organização política de

uma sociedade em tal raciocínio.
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	Nesse raciocínio, afirma o julgador que:
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	(...) A se submeter a pequenas quantidades de radiação, a sofrer uma picada de agulha para retirada de sangue, a permitir-se fotografar ou a permitir sua identificação papiloscópica. Em todos esses casos, o que se exige é a colaboração passiva do investigado, sem a prática de atos especificamente direcionados à produção da prova. Frize-se que as duas últimas hipóteses encontram, ainda que a contrario sensu, previsão constitucional (artigo 5o, inciso LVIII). (...) 15.

