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Resumo 

 

Este trabalho trata da questão da tutela dos dados genéticos e sua relação com o 

direito à privacidade. Em primeiro lugar, analisa-se a evolução da noção de 

privacidade e seus conflitos com o progresso tecnológico. Em seguida, realizou-se 

uma pesquisa que procurou apresentar como países estrangeiros lidam com a 

questão dos dados genéticos, tendo ficado evidente a utilização desses para fins de 

identificação criminal e como essas experiências influenciam o legislador brasileiro. 

Depois, são discutidas as controvérsias jurídicas decorrentes da formação de 

bancos de dados genéticos, o papel que o consentimento desempenha para a 

proteção da privacidade do indivíduo e a constituição de bancos de dados e os 

princípios que regem o tratamento desses dados.  Por fim, conclui-se que se deve 

perseguir um equilíbrio entre a necessidade de proteção dos dados genéticos e a 

utilização desses para se atender interesses juridicamente relevantes de terceiros.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Dados genéticos. Bancos de dados genéticos. Direito à 

privacidade.  



 

Résumé  

 

Cette monographie traite des questions relatives à la protection des données 

génétiques et sa relation avec le droit à la vie privée. D’abord, on analyse l’évolution 

de la vie privée et leurs conflits avec le progrès technologique. Ensuite, on a fait une 

recherche qui cherchait à présenter comme les pays étrangers traitent la question 

des données, restant évident son utilisation à fin de l’identification criminelle et 

l’influence qu’elle a exercée sur les législateurs brésiliens. Sont ensuite discutés les 

controverses juridiques découlant de la constitution de bases de données 

génétiques, le rôle que joue le consentement dans la protection de la vie privée de 

l’individu et la constitution de ces fichiers et le traitement qui leur est donné. 

Finalement on arrive à la conclusion qu'il faut poursuivre un équilibre entre la 

nécessité de protéger les données génétiques et leur utilisation pour servir aux 

intérêts juridiques de tiers. 

 

MOTS-CLÉS: Données génétiques. Fichiers des empreintes génétiques. Droit à la 

vie privée. 

 



 

Sumário 
 
 

Introdução ................................................................................................................... 9 

Do isolamento à tutela dos dados genéticos ............................................................. 11 

1.1 – Evolução do direito à privacidade: ................................................................ 11 

1.2 - Progresso científico e dados pessoais: ......................................................... 15 

Experiências internacionais no tratamento de dados genéticos ................................ 17 

2.1. – Introdução: ................................................................................................... 17 

2.2 – A experiência do Direito Comunitário e dos países europeus: ..................... 19 

2.2.1 - Alemanha ................................................................................................ 20 

2.2.2 - França: .................................................................................................... 23 

2.2.3 - Reino Unido: ........................................................................................... 24 

2.3 – A experiência do Direito Norte-Americano: ................................................... 27 

2.4 – Conclusões derivadas da experiência internacional ..................................... 32 

Bases de dados genéticos e controvérsias jurídicas derivadas de sua violação....... 34 

3.1 – A formação de bases de dados pessoais e o caso dos bancos de dados 
genéticos ............................................................................................................... 34 

3.2 – Divulgação e tratamento de dados genéticos por terceiros .......................... 38 

3.3 – Relação médico-paciente e dever de sigilo .................................................. 44 

Conclusão ................................................................................................................. 48 

Referências bibliográficas ......................................................................................... 50 

 



9 

Introdução 

 

 Com o avanço da tecnologia, já é possível realizar o mapeamento genético de 

qualquer indivíduo a partir de pequenas amostras de material como a saliva, o suor 

e a raiz do fio de cabelo. Com isso, é viável determinar para que doenças a pessoa 

possui predisposição e estabelecer a sua ancestralidade. Dessa forma, revela-se 

desde a origem até que doenças o indivíduo poderá desenvolver no futuro. 

 A genética, portanto, é capaz tanto de singularizar o indivíduo no meio de 

uma população, como também pode se prestar a revelar seu histórico médico e 

familiar. Assim, a utilização dessas informações por terceiros apresenta riscos para a 

pessoa da qual se extraiu o material genético. 

 Um exemplo destes riscos ocorre quando há a discriminação do indivíduo ao 

contratar uma empresa seguradora que fornece planos de saúde. Caso esta tenha 

acesso ao mapeamento genético da pessoa, pode-se cobrar um prêmio maior do 

que seria cobrado normalmente em razão da predisposição para o desenvolvimento 

de determinada doença. 

 Outro risco é o social. Determinadas características são encontradas com 

mais frequência em determinados grupos étnicos. Logo, ao determinar que uma 

pessoa pertence a este grupo e compartilha esta determinada característica 

genética, ela pode sofrer estigmatização. Desse modo, a pessoa pode experimentar 

desde o simples constrangimento pelo conhecimento desta característica genética 

até o isolamento social. 

 Dessa forma, o conhecimento dessas informações referentes a dados 

genéticos pode interferir na esfera privada do indivíduo, caracterizando uma violação 

a sua intimidade. Esta é exatamente a questão que o presente Trabalho de 

Conclusão de Curso pretende abordar, a utilização de dados genéticos e seus 

reflexos sobre o direito à privacidade. 

 O tema ganha atualmente contornos relevantes uma vez que o avanço da 

genética combinado com o desenvolvimento da informática permite que estes dados 

genéticos sejam processados de forma descentralizada e por um número maior de 
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organizações. Dessa forma, os riscos inerentes ao uso destes dados e a 

potencialidade de geração de danos aumentaram consideravelmente. 

 No âmbito do Brasil, a questão dos dados genéticos somente agora começa a 

ser debatida de forma consistente pelo legislador. Tal debate se evidencia com o 

Projeto de Lei do Senado n.° 93/2011, de autoria do  Senador Ciro Nogueira, que 

pretende estabelecer um banco de dados genéticos para fins de identificação 

criminal e com o Anteprojeto de Lei sobre Proteção de Dados Pessoais que 

pretende regulamentar o uso e tratamento de dados pessoais de forma a proteger a 

privacidade das pessoais. 

 Portanto, o debate sobre o uso de dados genéticos e sua relação com o 

direito à privacidade é um objeto atual e relevante. O presente Trabalho de 

Conclusão de Curso se baseou preponderantemente na análise bibliográfica e de 

legislação estrangeira para apresentar e examinar os principais pontos que 

envolvem a discussão sobre informações genéticas e seu uso por terceiros. 

 Dessa maneira, o presente trabalho foi dividido em três partes com a 

finalidade de apresentar de forma concisa a problemática relativa à utilização de 

dados genéticos e as controvérsias jurídicas decorrentes desse uso.  

 O primeiro capítulo procura apresentar a evolução do conceito de privacidade 

até a consagração da dignidade da pessoa humana na Constituição de 1988.  Em 

seguida tratamos do progresso científico e seus reflexos sobre os dados genéticos. 

 No segundo capítulo, são abordadas as experiências estrangeiras com o 

tratamento de dados genéticos e a formação de bases de dados. Optamos por tratar 

apenas das experiências que preveem expressamente a formação de bancos de 

dados genéticos. Ademais, a escolha dos países se deu em razão da influência que 

estes têm sobre o direito brasileiro, conforme será demonstrado no segundo 

capítulo. 

 Por fim, o terceiro capítulo procura examinar as controvérsias jurídicas 

decorrentes da formação de bancos de dados genéticos; da utilização e divulgação 

de dados por terceiros; e da relação médico-paciente.  
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Capítulo I 

Do isolamento à tutela dos dados genéticos 

 

1.1 – Evolução do direito à privacidade; 1.2 – 

Progresso científico e dados pessoais. 

 

1.1 – Evolução do direito à privacidade: 

 Ao falar sobre privacidade, a primeira noção que deve vir à mente é a idéia 

que privacidade é uma construção cultural moldada ao longo do tempo por 

condicionantes, tais como, sociedade, religião, costumes e economia1. Não há que 

se falar, desse modo, em um conceito estanque, absoluto de privacidade, motivo 

pelo qual trataremos aqui da evolução desse conceito. 

 Não trataremos da origem do vocábulo privacidade, nem de suas utilizações e 

sinônimos. Ficaremos restritos ao momento no qual ocorreu inicialmente a 

transformação da privacidade em um direito do indivíduo. Tal evento remonta a 

meados do século XIX com a mudança da percepção da pessoa humana pelo 

ordenamento jurídico2.  

 Tal mudança de percepção ocorre influenciada principalmente pelo 

desenvolvimento do pensamento liberal e do conceito de propriedade. Através do 

conceito de propriedade há o início da diferenciação entre espaço público e espaço 

privado.  A partir da demarcação da esfera privada, há toda uma gama de condutas 

sociais que precisam ser de alguma forma reguladas. No entanto, tal intervenção 

nas relações privadas choca-se com a ideologia dominante neste momento histórico, 

o liberalismo, que promove a limitação do poder do Estado e a autonomia dessas 

relações. 

                                                 
 
 
1 DONEDA, Danilo. Da privacidade à proteção de dados . Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2006, 
pág. 114. 
2 DONEDA, Danilo. op. cit. pág. 115.  
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 Nesse contexto a privacidade começa a assumir sua feição de direito a ser 

tutelado. Com as mudanças sociais ocorridas no século XIX, em decorrência da 

revolução industrial e a consolidação da classe burguesa como classe dominante, as 

cidades começam a sofrer mudanças profundas. E, uma dessas mudanças é 

arquitetônica. As moradias neste período passam a contar com cômodos separados 

dos demais, o que propicia uma separação entre os indivíduos.   

 A nova estrutura das cidades proporcionou, também, a separação das classes 

sociais, assim a burguesia passou a gozar de um isolamento quando em sua 

moradia, o que lhe permitiu desenvolver uma intimidade desfrutada apenas por 

aqueles do seu convívio, não compartilhada pelos demais no espaço público. Dessa 

forma, essa intimidade torna-se valorizada, estabelecendo um ambiente livre da 

ingerência do Estado. E, oferece-lhe, ainda, a possibilidade de isolar-se da própria 

classe burguesa – conseqüência do individualismo, fortemente associado ao 

liberalismo. 

 A privacidade desenvolve-se, portanto, como um direito a ser deixado só - 

right to be let alone, uma real proteção ao isolamento. Desse modo, há a 

consolidação da idéia de privacidade como a ausência de comunicação entre o 

indivíduo e os demais, seu total isolamento da sociedade a sua volta. Cumpre 

esclarecer que a propriedade e a privacidade estão ainda intimamente ligadas como 

direitos conexos.  

 Neste primeiro momento há uma forte preocupação por parte dos juristas em 

definir e sistematizar o conceito de privacidade. Saliente-se que questões 

envolvendo privacidade são antigas, mas a forma como passaram a ser tratadas 

pelo arcabouço jurídico de forma mais integrada é relativamente nova, remontando a 

meados do século XIX.    

 De fato, outras sociedades mais antigas reconheciam a existência da 

privacidade, contudo, utilizavam-se de outros instrumentos para tutelá-la. Tal tutela 
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podia ser praticada através de códigos de honra ou outras construções sociais e 

políticas3.  

 Deve-se ressalvar, contudo, que esse processo de sistematização do conceito 

de privacidade é dotado de plasticidade ao ser passível de alterações e 

reformulações de acordo com os costumes e valores de cada sociedade. Porém, o 

conceito de privacidade continuou atrelado ao direito privado e ao direito de 

propriedade, portanto, sendo regulado pela lei maior que regula as relações 

privadas, o Código Civil. 

 Tal entendimento não perdurou por muito tempo. No final do século XIX 

começa-se a se desvincular a privacidade da propriedade. Observa-se que a 

proteção da privacidade não deve passar pela propriedade, mas antes pela 

personalidade do indivíduo4.   Dessa forma, o direito à privacidade passa a ser um 

direito pessoal, não sendo mais razoável e efetivo ser tutelado através das mesmas 

ferramentas utilizadas para a proteção da propriedade.  

 Devido a essa insuficiência de ferramentas, conforme aponta Gustavo 

Tepedino, a doutrina germânica e francesa do final do século XIX concebe os 

direitos da personalidade, caracterizados como “os direitos atinentes à tutela da pessoa 

humana, considerados essenciais à sua dignidade e integridade” 5. Dentre estes direitos, 

figura a privacidade. Aduz Danilo Doneda que o desenvolvimento dos direitos da 

personalidade são “tentativas de transformar a pessoa em um ponto de referência 

normativo que represente um valor em si, para além de sua concepção instrumental” 6.  

 Essa mudança de concepção de privacidade deve-se, principalmente, a fatos 

sociais que refletiram diretamente na sociedade da época. Analisando esses fatos 

que influenciaram tal transformação, Danilo Doneda enumera como fatores: o 

desenvolvimento de novas tecnologias de informação, como o desenvolvimento de 

                                                 
 
 
3 François Rigaux apud DONEDA, Danilo, op. cit. pág. 119.  
4  A privacidade passa a proteger o indivíduo contra a publicação de escritos pessoais e outras 
formas de produção por violar a personalidade. Costuma-se citar este artigo, The right to privacy, 
como marco fundamental da moderna concepção de privacidade.  (WARREN, Samuel e BRANDEIS, 
Louis. The right to privacy. In: Harvard Law Review , vol. IV, dezembro de 1890. Disponível em:  
<http://groups.csail.mit.edu/mac/classes/6.805/articles/privacy/Privacy_brand_warr2.html>. Artigo 
acessado em 31 de maio de 2011. 
5 TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil . Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2004, pág. 24. 
6 DONEDA, Danilo. Op. cit. pág. 72. 
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jornais e da fotografia; a comunicação de massa; e a nova concepção de 

privacidade como um direito pessoal7.  

 A tendência já existente do ordenamento jurídico de valorizar a pessoa ganha 

impulso com o desenvolvimento do Estado Social. Nele, o ordenamento assume o 

papel de determinar uma hierarquia de valores que promova os direitos da pessoa 

através de uma constituição.  Desse modo, a carta constitucional passa objetivar a 

inclusão do indivíduo na sociedade através do desenvolvimento de novas 

ferramentas: os direitos sociais.  

 No mesmo processo há o transporte do direito privado para o campo do 

direito público, o direito constitucional passa a englobar institutos do direito privado 

como família, propriedade e contrato; assim o direito civil perde a sua autonomia, 

haja vista que a referência para todas as normas infraconstitucionais passa a ser a 

Constituição, mesmo nas relações patrimoniais. Desse modo, a Carta Constitucional 

torna-se o vértice do ordenamento jurídico. A primeira Constituição a realizar este 

processo foi a da República de Weimar em 19198. Surge então uma necessidade 

de harmonizar o Código Civil com a Constituição, visto que o ordenamento jurídico 

precisava ser uno. Como conseqüência dessa necessidade, há a reestruturação da 

relação entre direito civil e Carta Constitucional através de um valor fundamental, a 

dignidade da pessoa humana, que passa a dar unidade ao ordenamento.  

 Através dessa nova concepção, os mecanismos de proteção à privacidade 

foram sendo integrados, resultando, por fim, no reconhecimento constitucional do 

direito à privacidade. Assim, a privacidade antes vista apenas como um direito 

conexo ao direito de propriedade torna-se um direito constitucionalmente garantido, 

deixando de ser função privada a sua proteção para ser função pública, ganhando o 

status de garantia fundamental.   

 Dessa forma, a pessoa torna-se fonte irradiadora de direitos que merecem 

tutela privilegiada. Com isso, a personalidade começou a ser compreendida pelo 

direito civil como um direito subjetivo privado da pessoa e, portanto, personalíssimo, 

não podendo ser alienado ou disponibilizado de forma absoluta.  No entanto, tal 
                                                 
 
 
7 DONEDA, Danilo. Op. cit. pág. 139. 
8 Ibid. pág. 74/75. 
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compreensão causou um impasse, o direito subjetivo clássico pressupõe a 

existência de um objeto externo, conforme ocorre com os direitos patrimoniais. Tal 

objeto externo não existe nos direitos da personalidade, já que são direitos que 

recaem sobre a própria pessoa, portanto, indissociáveis9 do titular do direito. Isso 

acabou criando dificuldades para tipificar esses direitos subjetivos privados.  

 Atualmente, tal dificuldade tornou-se superada em razão da existência de 

uma cláusula geral de proteção à personalidade presente na Constituição. Esta 

cláusula, a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da república 

brasileira, conforme dispõe o artigo 1°, III, combi nada com previsão contida no § 2° 

do artigo 5°, da Constituição Federal do Brasil, qu e, conforme descreve Gustavo 

Tepedino, prevê a “não exclusão de quaisquer direitos e garantias, que não expressos, 

desde que decorrentes dos princípios adotados pelo texto maior” 10, configurando uma 

verdadeira cláusula geral de tutela e promoção da pessoa humana. 

 Diante do exposto, a privacidade sofreu uma evolução. A princípio, fazia 

referência a um direito do indivíduo de ser deixado só, ao seu isolamento em relação 

aos demais. Com o tempo e as mudanças culturais e sociais ocorridas, a 

privacidade adquire novo sentido como aspecto fundamental para a realização do 

indivíduo, uma condição necessária à pessoa para o desenvolvimento de sua 

personalidade. 

 

1.2 - Progresso científico e dados pessoais: 

 
 
 Com o desenvolvimento de novas tecnologias tornou-se mais fácil obter e 

armazenar informações sobre pessoas, inclusive sem que estas saibam. Tal coleta 

torna-se preocupante quando envolve material genético. Conforme observa Stefano 

Rodotà, “os dados genéticos revelam informações tanto sobre a pessoa quanto de seus 

                                                 
 
 
9 Ibid. pág. 82. 
10 TEPEDINO, Gustavo. Op. Cit. pág. 50. 
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consangüíneos” 11, aprofundando esta preocupação, através da análise dos dados 

genéticos de um único indivíduo tornou-se possível apropriar-se dos dados de um 

grupo biológico inteiro. 

 Dessa forma, avanços científicos como o mapeamento e engenharia genética 

colidem diretamente com a liberdade das pessoas, principalmente quando se está a 

tratar do conhecimento destes dados genéticos e a utilização que se fará deles. Está 

claro que, independente de quem detenha o conhecimento sobre os mesmos, 

Estado ou empresas privadas; essas informações pessoais poderão ser utilizadas 

em alguma medida para o controle do indivíduo. A utilização desses dados capazes 

de identificar características próprias de cada pessoa deveria ser utilizada apenas 

quando este recurso for a única forma de se alcançar tal finalidade, esgotadas as 

demais alternativas. 

 Essa necessidade de proteção nos leva a procurar na privacidade os 

mecanismos para a sua defesa. Principalmente por se tratarem de partes 

integrantes do indivíduo, objeto direto de tutela dos direitos da personalidade. Neste 

aspecto, dispõe mais precisamente sobre a privacidade do que a integridade física 

da pessoa. Isto porque não se está visando proteger o poder do mesmo de manter 

pleno controle sobre seu corpo, mas apenas a utilização de dados pessoais, nesse 

caso dados genéticos. Dessa forma, o objeto de tutela seriam as informações que 

expostas lesariam em alguma medida a intimidade e a vida privada da pessoa. 

 Diga-se, todavia, que a proteção a essas informações não seria sinônimo de 

negativa de seu fornecimento, mas apenas a preocupação com o seu 

armazenamento e utilização pelo órgão coletor.  O presente trabalho se propõe a 

tratar exatamente deste ponto, não apenas da tutela negativa de dados genéticos, 

mas também em que casos a tutela pode ser positiva, desde que respeitados alguns 

limites. 

 
 

                                                 
 
 
11 RODOTÀ, Stefano. Transformações do corpo. In: Revista Trimestral de Direito Civil . Rio de 
Janeiro: Renovar, vol. 19, Julho/Setembro, 2004, pág. 94. 
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Capítulo II 

Experiências internacionais no tratamento de dados genéticos 

 

 

 

2.1 – Introdução; 2.2 - A experiência do 

Direito Comunitário e dos países europeus; 

2.3 – A experiência do Direito Norte-

Americano; 2.4 – Conclusões derivadas da 

experiência internacional. 

 

 

2.1. – Introdução: 

  

 No presente capítulo será discutido o tratamento legal dispensado por países 

estrangeiros à questão dos bancos de dados genéticos, bem como seus critérios de 

funcionamento.  

 Deve-se ressaltar que o objeto de análise é a experiência internacional 

relativa a dados genéticos. Desse modo, não se realizará especificamente a análise 

das legislações que tratam unicamente de dados pessoais. 

 Importante informar que o tema é regulado de forma diversa pelos países 

pesquisados, não existindo uma homogeneidade no tratamento dado pelas leis 

nacionais. Desse modo, tal tratamento se dá através de legislações não específicas 

como leis sobre dados pessoais, códigos de processo penal ou estatutos estaduais 

(Estados Unidos da América). 

 No plano internacional, o tema foi explorado de forma consistente por tratados 

e convenções internacionais com o objetivo de proteger os direitos humanos e 

promover o avanço científico, desde que respeitada a dignidade humana e os 

direitos individuais. 
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 Nesse contexto se insere a Declaração Universal sobre o Genoma Humano e 

os Direitos Humanos da UNESCO, que positivou o genoma humano como um bem 

inerente a dignidade do indivíduo, dessa forma, um direito fundamental. 

Estabeleceu, também, o princípio do consentimento prévio, livre e esclarecido do 

indivíduo para a utilização de seus dados genéticos, seja para pesquisa, seja para 

qualquer outro fim. E, talvez o ponto mais importante, declarou que nenhum 

indivíduo deve ser submetido à discriminação com base em suas características 

genéticas. 

 Abordando a questão de forma mais explícita, a Declaração Internacional 

sobre Dados Genéticos Humanos da UNESCO reafirmou que a coleta, utilização e 

conservação de dados genéticos deve se harmonizar com as leis internacionais 

relativas a direitos humanos. Entretanto, fez uma ressalva no sentido de que as 

disposições presentes na declaração não se aplicariam aos casos de investigação 

criminal e reconhecimento de paternidade. 

 A declaração prevê a proteção à vida privada dos indivíduos e a 

confidencialidade dos dados genéticos, desse modo, estes não podem ser 

fornecidos ou tornados acessíveis a terceiros.  

 Dirigida aos Estados-Membros, com objetivo de tratar das questões éticas 

suscitadas pelo avanço da ciência e das novas tecnologias, a Declaração Universal 

sobre Bioética e Direitos Humanos da UNESCO reconhece a importância da 

realização de pesquisas científicas e dos benefícios decorrentes destas. Reafirma, 

enfaticamente, que tais experimentos devem se pautar pelo respeito da dignidade da 

pessoa humana e dos direitos humanos. 

 Destarte, elege como princípios a serem defendidos o respeito à 

vulnerabilidade humana e integridade pessoal, a vida privada e a confidencialidade 

dos dados pessoais, e a não discriminação e não estigmatização do indivíduo. E, 

ainda, declara que em respeito a esses princípios, os Estados devem adotar as 

medidas necessárias em nível nacional, como também em nível internacional para 

combater o tráfico de dados e materiais de natureza genética.  

  No plano das legislações nacionais, conforme se constatará a seguir, a 

regulamentação da utilização de dados genéticos está intimamente ligada à 
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aplicação da lei penal, principalmente no que se refere à criação de bancos de 

dados genéticos nacionais centralizados e administrados pelo Estado. 

  

2.2 – A experiência do Direito Comunitário e dos pa íses europeus: 

 

 Apesar de não tratar diretamente de dados genéticos, interessante apresentar 

a Diretiva 95/46/CE do Parlamento e do Conselho Europeu. Esta diretiva trata da 

proteção de pessoas no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais. Dessa 

forma, seu principal objetivo é coibir o uso indevido por terceiros de dados pessoais. 

No entanto, esta não se limita a restringir o acesso a estes dados, pelo contrário, 

reconhece a necessidade de os dados circularem livremente entre os Estados-

Membros, desde que respeitados os direitos fundamentais.  

 Cabe ressaltar que a referida instrução apenas se dirige aos dados tratados 

de forma automatizada ou aqueles dados que estiverem armazenados em bancos 

de dados estruturados.  

 A diretiva estabelece alguns princípios que devem ser aplicados aos dados 

pessoais com o objetivo de garantir o respeito à privacidade das pessoas titulares 

dos dados. Dentre estes, há o princípio da finalidade, da qualidade dos dados, da 

segurança destes dados e acesso do indivíduo-fonte as suas informações 

conservadas em um banco de dados. 

 Dessa forma, o tratamento de dados pessoais fica vinculado às finalidades 

apresentadas à pessoa no momento de coleta destes. Logo, o responsável pelo 

tratamento deve prestar as informações necessárias sobre os fins para os quais 

serão usados os dados coletados. 

 Outra preocupação foi garantir a segurança desses dados contra o acesso e a 

divulgação indevida destes por terceiros. Desse modo, garante-se que os dados 

pessoais não serão tratados de forma a ensejar prejuízos e discriminação aos 

indivíduos. Ao mesmo tempo em que se garante ao indivíduo acesso a esses dados, 

de forma que caso estas informações estejam erradas, seja garantido ao indivíduo-
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fonte o direito de retificar esses dados. Estes princípios serão tratados de forma 

mais detida no capítulo 3 quando tratarmos da questão do tratamento de dados. 

 Ademais, estabeleceu-se que para o tratamento ser considerado lícito, deve 

ser prestado consentimento explícito autorizando o tratamento dos dados pessoais. 

Segundo a diretiva, isto se justifica em virtude destes dados serem suscetíveis de 

causar lesão às liberdades fundamentais e à privacidade do indivíduo. 

 Por fim, a diretiva em seu art. 2° dispõe sobre al guns conceitos, como por 

exemplo, dados pessoais, tratamento de dados pessoais e bancos de dados 

pessoais. Todos estes conceitos serão tratados a seguir no capítulo 3. 

 Destarte, a finalidade da referida diretiva foi estabelecer parâmetros para a 

proteção de dados pessoais, ao mesmo tempo em que reconhece a necessidade de 

circulação desses dados. Trataremos no terceiro capítulo como estes parâmetros de 

proteção de dados pessoais podem ser utilizados para o tratamento de dados 

genéticos. 

 Abaixo, apresentaremos as experiências legislativas de alguns países 

europeus no que se refere a criação de bancos de dados genéticos. 

 

2.2.1 - Alemanha: 

 

 De acordo com pesquisa realizada pela Interpol no ano de 2008, 135.252 

amostras de material genético de cenas de crimes e 571.250 perfis genéticos de 

indivíduos eram mantidos em bancos de dados na Alemanha12.  

 A utilização de dados genéticos encontra-se regulada pelas Seções 81a, 81e, 

81f, 81g e 81h do Código de Processo Penal Alemão (Strafprozessordnung)13. 

Segundo disposto no referido Código, poderão ser ordenadas a coleta de amostras 

de sangue e fluídos corporais sem o consentimento do investigado que sejam 

                                                 
 
 
12 Dados fornecidos pela Organização Não-Governamental Gene Watch UK:www.genewatch.org/sub-
566774. Acessado em 03.09.2011. 
13 Os referidos dispositivos encontram-se disponíveis em inglês no seguinte endereço: www.gesetze-
im-internet.de/englisch_stpo/german_code_of_criminal_procedure.pdf. Acessado em 03.09.2011. 
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necessárias para instrução probatória (seção 81a). As referidas amostras deverão 

apenas ser utilizadas na instrução do processo que deu causa ao pedido de coleta, 

devendo ser destruídas logo que se tornem desnecessárias para os propósitos de 

investigação. 

 Cumpre informar que a coleta e análise desses dados só podem ser 

ordenadas pelo juiz responsável, no entanto, a Seção 81f prevê a possibilidade de o 

promotor público requisitar tais providências em caso de urgência. Nos demais 

casos em que a coleta de material genética se faça necessária, o consentimento 

expresso do indivíduo é imprescindível. 

 Nos casos de crimes sexuais, todavia, a lei permite que a partir do material 

genético coletado se elabore um mapeamento do DNA do réu que poderá ser 

armazenado, conforme expresso na Seção 81g do Código de Processo Penal 

Alemão. Nesta hipótese o material genético do réu será armazenado, bem como seu 

mapeamento genético e molecular. Tal banco de dados está sob a responsabilidade 

da Polícia Federal Criminal Alemã (Bundeskriminalamt), conforme previsto no § 8° 

da Lei de Investigação Federal Criminal (Bundeskriminalamtgesetz) e na Seção 81g 

acima referida. 

 A inserção do mapeamento e dados genéticos de um indivíduo neste banco 

de dados de perfis genéticos só é possível após o mesmo ter sido condenado por 

crime contra a autodeterminação sexual. Portanto, mesmo crimes considerados de 

menor potencial ofensivo como, por exemplo, o assédio, caso tenham sido 

cometidos repetidamente pelo ofensor podem dar causa à inserção do perfil 

genético deste no banco de dados. Ou, ainda, no caso de reincidência na prática de 

crimes de substancial potencial ofensivo também podem dar causa à inserção de 

dados genéticos do indivíduo no banco de dados. 

 Outra hipótese prevista é a inserção de amostras não identificadas 

encontradas nas cenas de crimes para a posterior identificação14, nos termos da 

Seção 81g do Código de Processo Penal Alemão.      

                                                 
 
 
14 Conselho da União Européia documento n.º 9445/2/06. 
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   Além do já referido Código de Processo Penal, a Alemanha conta também 

com a Lei Federal de Proteção de Dados (Bundesdatenschutzgesetz)15 que trata da 

coleta, processamento, armazenamento e utilização de dados pessoais, nos termos 

da Seção 1, tanto por pessoas de direito público, quanto por pessoas de direito 

privado conforme as seções 2, 12 e 27 da norma citada.  

 Nesta lei há a expressa previsão de que dados pessoais apenas poderão ser 

coletados e utilizados nos casos previstos em lei, ou através do consentimento do 

indivíduo em fornecê-los (Seção 4). Neste caso ele deverá ser informado do 

propósito da coleta e uso, inclusive no caso de pesquisas científicas. 

 Ademais, o ato normativo cria a figura do Comissário Federal para a Proteção 

de Dados Pessoais vinculado ao Ministério do Interior. A norma garante a 

independência do comissário em relação à administração pública (Seção 22), além 

de determinar como papel primordial a supervisão dos atos praticados pelos órgãos 

públicos que envolvam dados pessoais. 

 Na hipótese de bancos de dados estarem sendo armazenados ou utilizados 

por pessoas de direito privado, o titular desses dados deverá ser informado da 

espécie de dado e o propósito para tal utilização (Seção 33), além de comunicar 

quais pessoas jurídicas ou órgãos públicos tem acesso a esses dados. Já nos 

institutos de pesquisa científica, os dados coletados apenas poderão ser destinados 

utilizados na pesquisa para a qual foram coletados. E, ainda, os dados deverão ser 

despersonalizados assim que se finalizar o processo de coleta desses com o fim de 

garantir a privacidade dos indivíduos titulares desses dados (Seção 40), sendo 

vedada a divulgação de dados pessoais, a menos que o titular desses consinta por 

escrito. 

 

 

 

                                                 
 
 
15 Os referidos dispositivos encontram-se disponíveis em inglês no seguinte endereço: 
www.iuscomp.org/gla/statutes/BDSG.htm#1. Acessado em 16.09.2011.  
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2.2.2 - França: 

 

 Em 1998 foi editada a lei 98-468 que tem por objeto a prevenção e punição de 

crimes sexuais e a proteção de menores. Tal ato normativo alterou o Código de 

Processo Penal Francês (Code de Procédure Pénale), modificando o art. 706-54 que 

passou a prever a criação de um banco de dados nacional, denominado de Fichier 

National Automatisé des Empreintes Génétiques, destinado a armazenar traços 

genéticos de indivíduos condenados pelos crimes previstos nos termos do art. 706-

55 do Código de Processo Penal. 

 O referido art. 706-55 determina de forma taxativa quais crimes podem 

ensejar a inserção de dados genéticos de indivíduos no banco de dados. São eles: 

(a) ofensas de natureza sexual previstas nos termos do art. 706-47; (b) crimes contra 

a humanidade, tais como tortura, atos de barbárie, violência contra a vida, tráfico de 

drogas, ofensas a liberdade de locomoção, tráfico de pessoas, exploração de 

mendicância e exposição de menores a situações de risco; (c) crimes de roubo, 

extorsão, peculato, destruição, degradação, danos e ameaças de danos à 

propriedade privada; (d) violações aos interesses fundamentais da nação, 

falsificação de moeda e conspiração; (e) a fabricação sem autorização de 

explosivos, importação ou exportação sem autorização de armamentos e demais 

atos de terrorismo; e (f) crime de lavagem de dinheiro. 

 Cabe informar que o DNA de pessoas em face das quais existam evidências 

consistentes que indiquem a provável autoria dos crimes previstos no art. 706-55 

será, também, inserida no banco de dados por iniciativa do oficial da polícia 

judiciária ou por ordem do juiz responsável pelo julgamento da lide ou promotor 

público responsável, de acordo com o art. 706-54.  A exclusão do DNA desse 

indivíduo se dará através de requisição do promotor público ao fim do procedimento 

investigatório, ou do próprio quando não for mais necessário para o propósito 

original de investigação criminal que deu causa à requisição de coleta.  

 Há, ainda, a previsão no já referido art. 706-54 que amostras de material 

genético não-identificado encontrado em cenas de crime deverão ser introduzidas no 
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banco de dados. Igualmente, o perfil genético de pessoas desaparecidas poderá ser 

armazenado no Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques.  

 Deve-se salientar que é permitido ao promotor público, mediante ordem por 

escrito, obrigar o titular do material genético a fornecê-lo, no caso deste já ter sido 

condenado à prisão com pena superior a 10 anos, conforme disposto no art. 706-56.  

Cumpre alertar que o referido artigo é silente quanto ao consentimento do indivíduo 

investigado, prevendo somente que na hipótese deste se recusar a prestar a 

amostra de material genético, este poderá ser condenado à pena de um ano de 

prisão e multa no valor de quinze mil euros, nos termos do art. 706-56 do Código de 

Processo Penal Francês. 

 

2.2.3 - Reino Unido: 

 

 Ao final do ano de 2010, cerca de 6 milhões de perfis de DNA eram mantidos 

armazenados em bancos de dados no Reino Unido. Desse total, aproximadamente 

1.083.207 perfis eram de pessoas que sequer haviam sido indiciadas pela prática de 

crime 16.  

 Basicamente, qualquer indivíduo condenado ou preso por praticar crime de 

relevante potencial ofensivo poderá ter seus dados genéticos coletados e 

armazenados em banco de dados. Além dessas duas hipóteses, material genético 

encontrado em cenas de crimes também serão inseridos no banco de dados. 

Oportuno informar que o Reino Unido conta com um banco de dados nacional 

unificado abrangendo Inglaterra e Gales, enquanto que a Irlanda do Norte e Escócia 

possuem cada, um banco independente.  

 O Police and Criminal Evidence Act de 1984 autoriza a coleta de amostras 

íntimas, desde que o indivíduo titular do material consinta ou que o oficial inspetor de 

polícia responsável pela investigação autorize por escrito, nos termos da Seção 62. 

                                                 
 
 
16 Notícia veiculada pela Public Service em 04 de março de 2011, disponível no seguinte endereço:  
http://www.publicservice.co.uk/news_story.asp?id=15673. Acessado dia 22.09.2011. 
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Entende-se por amostras íntimas de acordo com a Seção 58 do Criminal Justice and 

Public Order Act de 1994: (a) sangue, sêmen ou qualquer outro fluído corporal e 

pêlos púbicos; (b) impressões da arcada dentária; e (c) qualquer material colhido de 

orifícios do corpo que não sejam a boca.  

 A Seção 63 do Police and Criminal Evidence Act de 1984 permite à 

autoridade policial a colheita de amostras não-íntimas sem o devido consentimento 

de indivíduo suspeito da prática de crime desde que satisfeitas duas condições: (a) o 

indivíduo deve estar sob custódia da polícia em cumprimento a uma ordem de um 

Tribunal; e (b) a colheita deverá ser autorizada pelo oficial inspetor de polícia 

responsável pela investigação criminal. Nesse sentido, a Seção 58 Criminal Justice 

and Public Order Act de 1994 classifica como amostras não-íntimas: (a) amostras de 

cabelos ou outros pêlos, excetos os púbicos; (b) amostras de unhas ou de material 

encontrado sob as unhas; (c) saliva; (d) impressões das solas dos pés ou de 

qualquer parte do corpo, exceto as digitais; (e) qualquer material encontrado no 

orifício bucal do indivíduo; e (f) os registros dentários do indivíduo. 

 No entanto, com a edição do Criminal Justice Act de 2003, foi introduzido o 

parágrafo 3A na acima referida Seção 63, que passou a prever que amostras não-

íntimas poderão ser coletadas sem o consentimento do titular do material se: (a) o 

indivíduo foi acusado de cometer crime de considerável potencial ofensivo, é 

suspeito ou informado que será acusado pela prática de tal; (b) outras amostras 

coletadas tenham se mostrado inadequadas ou insuficientes para realização de 

análise; e (c) o indivíduo já foi condenado anteriormente pelo cometimento de crime 

de considerável potencial ofensivo.  

 Quanto ao armazenamento desses dados, o Criminal Justice and Police Act 

de 2001 prescreve em sua Seção 82 que os perfis de DNA coletados poderão ser 

mantidos por tempo indeterminado daqueles condenados ou suspeitos presos sob 

acusação da prática de crime de considerável potencial ofensivo. Essa medida 

também se aplica mesmo no caso de indivíduos suspeitos de crimes que são 

posteriormente absolvidos. A seção citada permite, ainda, que perfis de DNA obtidos 

de amostras não-identificadas encontradas em cenas de crime sejam inseridas no 

banco de dados até que seja encontrada a correspondente identidade.  
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 No ano de 2008, a Corte Européia de Direitos Humanos foi incitada a decidir 

no processo S. and Marper VS. United Kigdom se a retenção de perfis de DNA de 

pessoas inocentes por tempo indeterminado era consistente com as leis 

internacionais e comunitárias sobre Direitos Humanos. O caso envolveu duas 

pessoas que procuraram a Justiça para que amostras armazenadas de seus DNA 

fossem destruídas e que seus perfis genéticos e demais arquivos fossem 

descartados do banco de dados. Um era um menor de idade acusado de tentativa 

de assalto e, posteriormente, foi inocentado; e o outro era um adulto, Michael 

Marper, que fora acusado de assédio, mas que não chegou a ser julgado por um 

Tribunal, pois as acusações contra ele foram retiradas pela vítima. 

 A Corte decidiu que a retenção viola o art. 8° da Convenção Européia para a 

Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, ao violar o direito 

ao respeito pela vida privada. Desse modo, a Corte afirmou a necessidade do 

estabelecimento de limites a retenção e utilização de tais dados, com o propósito de 

se alcançar um equilíbrio entre o legítimo interesse do Estado de utilizar novas 

tecnologias para fins de identificação e investigação criminal, e o respeito à 

privacidade dos indivíduos. 

 Com base nesse precedente, a Suprema Corte do Reino Unido17 declarou 

ilegais as diretrizes sobre retenção de material genético expedidas pela Association 

of Chief Police Officers (ACPO) 18 por violarem o art. 8° da Convenção Européia 

para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais. E, que, a 

partir da declaração da Suprema Corte, deverão ser descartados do banco os dados 

a pedido do titular do material genético, caso seja inocente. 

 Importante informar que o sistema legal acima apresentado não se aplica à 

Escócia. Com a edição do Police, Public Order and Criminal Justice Act de 2006, foi 

inserido a Seção 18A no Criminal Procedure Act de 1995 que prevê a destruição das 

amostras de material genético em três anos, contados a partir da conclusão dos 

                                                 
 
 
17 O referido acórdão encontra-se disponível no seguinte endereço: 
www.supremecourt.gov.uk/docs/UKSC_2010_0173_JudgmentV2.pdf. Acessado em 23.09.2011. 
18 Conforme expresso em documento produzido pela Polícia Metropolitana denominado de 
Consideration for Removal of DNA, Fingerprints and PNC Records, disponível em: 
www.met.police.uk/foi/pdfs/other_information/corporate/removal_of_dna_fingerprints_exceptional_cas
e_process.pdf. Documento acessado em 23.09.2011. 
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procedimentos probatórios. Caso existam motivos razoáveis, três meses antes de 

expirar o prazo para destruição do material, poderá o xerife responsável, através de 

fundamentação escrita, solicitar a extensão do prazo de armazenamento do material 

genético. Contudo, tal prazo não poderá exceder dois anos além da data 

inicialmente prevista para a destruição. 

   Existe, porém, exceção a essa regra. Nas hipóteses de crimes sexuais ou 

crimes de alto potencial ofensivo não será aplicado o prazo de três anos, nos termos 

do § 2° da referida Seção 18A. O rol de condutas qu e caracterizam os crimes de alto 

potencial ofensivo e crimes sexuais encontra-se ordenado na Seção 19 do Criminal 

Procedure Act de 1995. Apenas para ilustrar, são crimes de alto potencial ofensivo, 

por exemplo, homicídio doloso, seqüestro e demais crimes de ameaça à vida de 

outra pessoa.  

    

2.3 – A experiência do Direito Norte-Americano:  

  

 Os Estados Unidos da América possuem um banco de dados genéticos 

nacional denominado Combined DNA Index System (CODIS), instituído, 

administrado e financiado Federal Bureau of Investigation (FBI). A instituição de tal 

banco de dados só foi possível com a edição do The DNA Identification Act de 1994, 

que permitiu o armazenamento de dados genéticos de pessoas condenadas por 

determinados crimes, que varia de acordo com o tratamento dado pelos estatutos 

dos estados; de amostras de material genético encontradas em cenas de crimes ou 

de restos mortais não-identificados; e de parentes de pessoas desaparecidas para 

posterior identificação. 

 Em 2004 editou-se o The Justice for All Act que prevê a possibilidade de 

indivíduos que tenham sido indiciados pela prática de um crime, mesmo que esse 

indiciamento seja arquivado posteriormente. A lei excetua que não serão inseridos 

no CODIS os casos em que o indivíduo forneceu voluntariamente material genético 

para se ver livre de um indiciamento; ou nos casos em que não foi proposta ação 

penal contra o detido. 



28 

 O CODIS foi desenvolvido com o intuito de permitir que os laboratórios de 

análises forenses federais, estaduais e locais pudessem compartilhar perfis 

genéticos de criminosos, possibilitando o armazenamento e a comparação destes 

perfis de DNA19. Dessa forma, tornou-se possível a identificação de suspeitos 

através da comparação de material genético encontrado nas cenas dos crimes com 

os perfis genéticos armazenados no CODIS.    

 Além de um banco de dados nacional, os estados possuem cada um o seu 

banco de dados, denominado State DNA index system (SDIS), no qual armazenam 

perfis de DNA e materiais genéticos colhidos pelo laboratório forense estadual e 

pelos laboratórios forenses locais. Diversamente do CODIS que é administrado e 

financiado pelo FBI, os SDIS são administrados pelos estados e possuem 

regulamentação própria sobre os critérios de inserção e exclusão de material e perfil 

de DNA de indivíduos. 

 Todos os cinqüenta estados norte-americanos coletam material genético, 

geram perfis de DNA e os introduzem em seus bancos de dados e no CODIS 20. 

Deve-se informar, no entanto, que os critérios para inserção, manutenção e remoção 

destes perfis variam entre os estados. 

 Os estados, desse modo, possuem autonomia para determinar quais critérios 

serão utilizados em seus statutes. Contudo, certos crimes cometidos por adultos 

estão previstos em todos os statutes, tais como crimes contra a autodeterminação 

sexual e crimes de alto potencial ofensivo – denominado no direito norte-americano 

de felony 21. Cumpre informar que estados podem criminalizar de forma diversa uma 

                                                 
 
 
19 Conforme disposto no site do governo norte-americano: http://www.dna.gov/dna-databases/codis.  
20 Conforme relatório produzido pela organização não-governamental Council for Responsible 
Genetics: http://www.councilforresponsiblegenetics.org/dnadata/usa/usa2.html. 
21 O conceito de felony encontra-se estabelecido no Title 18 of the United States Code (18 
U.S.C. § 3559), sua classificação dá-se pelo tempo máximo de pena restritiva de liberdade (prisão) a 
que o crime pode ser sentenciado: 
“§ 3559. Sentencing Classification Of Offenses: 

(a) Classification.— An offense that is not specifically classified by a letter grade in the 
section defining it, is classified if the maximum term of imprisonment authorized is— 

(1) life imprisonment, or if the maximum penalty is death, as a Class A felony; 
(2) twenty-five years or more, as a Class B felony; 
(3) less than twenty-five years but ten or more years, as a Class C felony; 
(4) less than ten years but five or more years, as a Class D felony; 
(5) less than five years but more than one year, as a Class E felony; 
(6) one year or less but more than six months, as a Class A misdemeanor; 



29 

conduta ofensiva. Trinta e quatro estados americanos adotam o critério all felony, no 

qual a prática de qualquer felony enseja a inserção do perfil de DNA do condenado 

no CODIS 22. Outros estados foram além, como, por exemplo, Nova Jersey que 

aplica o critério all crime para inserção no CODIS 23. 

 Quanto à inclusão de perfis genéticos de delinqüentes juvenis, vinte e oito 

estados permitem apenas a inserção no CODIS daqueles que tenham sido 

condenados como adultos pela prática de crime qualificado 24. No entanto, em razão 

da competência dos estados para legislar em matéria penal, a definição de crime 

qualificado não é a mesma para todos os vinte e oito estados. 

 Por fim, os statutes de quatro estados permitem a coleta sem necessidade de 

consentimento de material genético de indivíduos detidos ou suspeitos 25. Califórnia 

e Louisiana permitem a coleta de DNA de qualquer indivíduo detido ou suspeito pela 

prática de qualquer felony 26. E, Texas e Virginia restringem em seus statutes que 

apenas alguns felonies podem ensejar a coleta e inserção no CODIS 27.  

 De forma diversa a esses quatro estados, Nova York não prevê em seu 

statute a possibilidade de extrair amostras de DNA de suspeitos, entretanto, o 

indivíduo pode ser obrigado a fornecer material por ordem judicial ou, em certas 

circunstâncias, ter material colhido e inserido no banco de dados sem o seu 

consentimento pelo departamento de polícia 28. Caso seja considerado inocente, o 

                                                                                                                                                         
 
 

(7) six months or less but more than thirty days, as a Class B misdemeanor; 
(8) thirty days or less but more than five days, as a Class C misdemeanor; or 
(9) five days or less, or if no imprisonment is authorized, as an infraction.” 

Fonte: http://www.law.cornell.edu/uscode/18/3559.html. 
 

22 AXELRAD, Seth. Survey of State DNA Database Statutes . American Society of Law, Medicine & 
Ethics. p. 1. 
Disponível em: http://www.aslme.org/dna_04/grid/guide.pdf. Acessado em 16.10.2011. 
23 A lei do estado de Nova Jersey estabelece como “crime” qualquer conduta delituosa cuja pena 
máxima de prisão seja superior a seis meses. (New Jersey Statute Ann. Title 53 State Police - 53:1-
20.20, combinado com § 2C-1:4 – classes of offenses). 
24 AXELRAD, Seth. Ibid. p.2 
25 Ibid. p.3 
26 Louisiana Revised Statute Title 15 – Criminal Procedure § 609 (Louisiana Rev. Stat. §15:609) e 
California Penal Code § 296. 
27 Texas Government Code § 411.1471 e Virginia Code § 19.2-310.2:1. 
28 New York Executive Law § 995-c. 
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material e seu perfil de DNA deverão ser excluídos do CODIS e do banco de dados 

local e estadual, e destruídos 29.   

 Deve-se salientar que outros estados permitem a coleta de DNA de suspeitos 

desde que estes consintam em fornecer tal material. 

 O termo utilizado pelos statutes para tratar do critério de exclusão de perfis 

genéticos dos bancos de dados e seu procedimento a ser adotado é expungement. 

Trinta e oito estados prevêem tal procedimento de exclusão nos casos de revisão da 

condenação criminal do indivíduo, ou que contra o suspeito não seja proposta a 

ação penal, ou que ao fim desta o suspeito seja declarado inocente 30.  

 Em alguns estados, para que o perfil de DNA e materiais correlatos do 

condenado sejam descartados, basta que a condenação seja revertida, enquanto 

que em determinados estados a condenação deve ser revertida e o caso arquivado. 

Na maioria dos estados o procedimento de exclusão deve ser iniciado pelo próprio 

indivíduo interessado. Apenas no estado do Texas existe uma cláusula em seu 

statute que obriga a corte a informar ao indivíduo seu direito de solicitar a exclusão 

de seu material genético e perfil de DNA armazenados, caso seja declarada a sua 

absolvição31.  

 No que se refere à armazenagem de amostras de DNA, vinte e oito estados 

são silentes ou delegam o poder de regulamentar este assunto a alguma autoridade 
32. Apenas o estado de Wisconsin33 em seu statute determina a destruição da 

amostra de DNA após o perfil ter sido produzido e inserido no banco de dados. 

California34 e Idaho35 estabelecem expressamente em seus statutes que apenas 

deverão ser descartadas as amostras não utilizadas, sendo ambos silentes quanto 

às amostras utilizadas para a produção do perfil.  De forma contrária, Nebraska36 

determina que todas as amostras devem ser permanentemente armazenadas. Já no 

                                                 
 
 
29 New York Executive Law § 995-d. 
30 AXELRAD, Seth. Ibid. p. 4. 
31 Texas Government Code § 411.151 combinado com o Code of Criminal Procedure art. 55.02.  
32 Ibid. p.5 
33 Wisconsin Stat. Ann. § 165.77. 
34 California Penal Code § 299.7. 
35 Idaho Code § 19-5516. 
36 Nebraska Rev. Stat. § 29-4105. 
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Arizona, todas as amostras obtidas devem ser armazenadas por pelo menos 35 

anos 37. 

 A razão para o estabelecimento de leis pelos estados está claramente ligada 

à identificação de indivíduos para fins de aplicação do direito penal. No entanto, a 

atividade legislativa dos estados não se presta somente a solução de crimes. 

Recentemente, os estados de Nova Jersey38 e Delaware39 criaram leis que tratam da 

tutela da privacidade do cidadão em relação aos seus dados genéticos. Foram 

estabelecidos limites à utilização de dados genéticos por empregadores, 

companhias de seguro ou quaisquer outras companhias que venham a realizar 

testes, armazenar ou divulgar seus resultados sem o devido consentimento do titular 

desses dados. O statute de Nova Jersey aduz expressamente que a coleta e 

divulgação de dados genéticos podem causar discriminação, e afirma, ainda, que as 

ferramentas de tutela existentes para resguardar informações médicas são 

inadequadas para tutelar a privacidade 40. 

 Há, ainda, estados que estabelecem em seus estatutos a possibilidade de 

utilização dos bancos de dados genéticos para armazenamento de amostras de 

material biológico não-identificado encontrados em cenas de crimes, e, também, 

para as hipóteses de futura identificação de pessoas desaparecidas. Da mesma 

forma, vinte e cinco estados prevêem a formação de banco de dados com perfis 

                                                 
 
 
37 Arizona Rev. Stat. § 13-610. 
38 New Jersey Stat. Ann. Title 10 - § 10:5-44. 
39 Delaware Code Ann. Title 16, Chapter 12, § 1220.  
40 Conforme disposto no New Jersey Stat. Ann. Title 10 - § 10:5-44: 
“The Legislature finds and declares: 
a. The DNA molecule contains information about an individual's probable medical future. This 
information is written in a code that is rapidly being broken. 
b. Genetic information is personal information that should not be collected, retained or disclosed 
without the individual's authorization. 
c. The improper collection, retention or disclosure of genetic information can lead to significant harm to 
the individual, including stigmatization and discrimination in areas such as employment, education, 
health care and insurance. 
d. An analysis of an individual's DNA provides information not only about an individual, but also about 
the individual's parents, siblings and children, thereby impacting family privacy, including reproductive 
decisions. 
e. Current legal protections for medical information, tissue samples and DNA samples are inadequate 
to protect genetic privacy.” 
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genéticos de vítimas de desastres naturais ou de massas para posterior identificação 
41.   

 No que diz respeito à utilização de dados genéticos para pesquisa, trinta e 

quatro estados possuem autorização expressa em seus estatutos, permitindo a 

utilização dos dados para fins estatísticos, desde que respeitado o anonimato dos 

condenados titulares desses dados 42. O único estado que permite a utilização dos 

dados contidos em seus bancos de dados para a realização de pesquisas 

estatísticas e médicas sobre predisposição a doenças ou desordens genéticas é o 

Alabama 43. Diversamente desta sistemática, oito estados proíbem a utilização dos 

dados armazenados em seus bancos de dados para qualquer tipo de pesquisa 

científica 44. 

 

2.4 – Conclusões derivadas da experiência internaci onal  

 

 Diante das experiências legislativas apresentadas, nota-se que os bancos de 

dados genéticos são utilizados preponderantemente para fins criminais. Dessa 

forma, a racionalidade adotada para o armazenamento e conservação de 

informações genéticas é a de possibilitar a identificação de criminosos e sua 

reincidência na prática de crimes. 

 Existe, assim, um objetivo claro de tornar esses dados acessíveis de modo 

que diferentes órgãos tenham acesso a essas bases de dados. Desse modo, 

                                                 
 
 
41 AXELRAD, Seth. Ibid. p.6. 
42 AXELRAD, Seth. Ibid. p.7. 
43 Nesse sentido, estabelece o Alabama Code - Section 36-18-20: 
“The Legislature hereby finds, determines and declares: 
(…)  
(j) That through the development of a population statistical database which does not include therein 
individual personal identification information an important research mechanism is obtained for the 
causation, detection and prevention of disease. 
(k) That genetic identification is a rapidly expanding technology and the Director of the Alabama 
Department of Forensic Sciences should be authorized and empowered to adopt reasonable rules and 
regulations to support identification research and the development of standard protocols for forensic 
DNA analysis or tests and DNA quality control.” 
44 AXELRAD, Seth. Ibid. p.7. 
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observa-se uma valorização da utilização do armazenamento e conservação de 

informações genéticas pelo direito penal. 

 Em decorrência desta valorização, a previsão legal para a instituição desses 

bancos de dados encontra-se nos códigos de processo penal e leis penais. Portanto, 

a constituição de bancos de dados para outros fins, como, por exemplo, a realização 

de pesquisas científicas, não se encontra especificamente regulada. Esta é tratada 

através de disposições constantes de leis sobre a proteção de dados pessoais, não 

sendo diretamente regulamentada nessas leis. 

 Interessante apresentar que estas experiências legislativas estrangeiras 

começam a influenciar o legislador brasileiro. Nesse sentido há o Projeto de Lei do 

Senado n.° 93/2011, de autoria do Senador Ciro Nogu eira, que prevê a identificação 

genética de indivíduos que tenham praticado crime com violência contra a pessoa ou 

considerado hediondo. 

 O objetivo deste projeto de lei é implementar um banco de perfis de DNA para 

auxiliar investigações criminais. Na justificação, apresenta-se como modelo para o 

banco de dados brasileiro a ser criado o CODIS norte-americano (Combined DNA 

Index System). Igualmente, o banco de perfis brasileiro seria abastecido pelos 

órgãos de perícias oficiais dos Estados. No entanto, há uma pequena diferença na 

sistemática proposta pelo projeto de lei, a base de dados apenas poderia ser 

acessada pela autoridade policial após a autorização de um juiz. 

 Outro exemplo de assimilação da experiência legislativa estrangeira é o 

Anteprojeto de Lei sobre Proteção de Dados Pessoais. Este apresenta forte 

influência da Diretiva 95/46/ CE do Conselho e Parlamento Europeu. Assim como a 

referida diretiva, o anteprojeto de lei se dispõe a garantir e proteger os dados 

pessoais, principalmente no que se refere ao tratamento dispensado a esses dados.  

 Consoante à norma europeia, o anteprojeto de lei estabelece princípios gerais 

que devem nortear o tratamento dos dados pessoais. Tais princípios serão tratados 

de forma mais detida no próximo capítulo da presente monografia. Todavia, o 

referido anteprojeto apresenta inovações à citada diretiva, como os dispositivos 

específicos sobre a categoria dos dados sensíveis. Nesta categoria se encontram os 

dados genéticos, conforme será apresentado no capítulo a seguir. 
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Capítulo III 

Bases de dados genéticos e controvérsias jurídicas derivadas de sua violação 

 
 

 
3.1 – A formação de bases de dados pessoais 
e o caso dos bancos de dados genéticos; 3.2 
– Divulgação e tratamento de dados 
genéticos por terceiros; 3.3 – Relação médico 
paciente e dever de sigilo. 

 
 
 
3.1 – A formação de bases de dados pessoais e o cas o dos bancos de dados 

genéticos 

 

 Os bancos de dados consistem em qualquer conjunto estruturado de dados 

pessoais que seja centralizado, descentralizado ou repartido de modo funcional ou 

geográfico45. Independe se esta estrutura de dados se encontra em meio eletrônico 

ou não.  

 Trata-se, portanto, de uma base dados voltada ao armazenamento e 

tratamento de dados pessoais. Dessa forma, é importante esclarecer que por dados 

pessoais entendemos qualquer informação referente a uma pessoa identificada, ou 

que possa ser identificada46. 

 Dentre os dados pessoais, há a categoria dos dados sensíveis. Estes são, 

portanto, aqueles dados cuja divulgação ou tratamento podem causar a 

discriminação ou estigmatização do indivíduo titular dessas informações. 

                                                 
 
 
45 Para fins da presente monografia, adotamos a definição de bancos de dados trazida pela Diretiva 
95/46/CE da União Européia.  
46 Seja através de um número de identificação; endereço ou número de identificação de um terminal 
utilizado para conexão a uma rede de computadores; ou elementos específicos de sua identidade 
física, fisiológica, psíquica, econômica, cultural ou social Novamente, adotamos o conceito trazido 
pela referida Diretiva, acrescentando parte do conceito expresso no Anteprojeto de Lei sobre 
Proteção de Dados Pessoais, disponível em: 
http://www.cgu.gov.br/acessoainformacao/arquivos/anteprojeto-lei-protecao-dados-pessoais.pdf 
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O conceito de dados sensíveis47 atende, pois, aqueles dados que possuem 

maior probabilidade de serem utilizados de forma discriminatória48. Assim, 

independentemente do tratamento a ser dispensado, o acesso a dados sensíveis 

deve ser resguardado, de forma a permitir ao indivíduo exercer maior controle sobre 

esses dados em comparação aos dados pessoais em geral. 

 Nesta categoria de informações sensíveis se encontram os dados que 

revelam identidade étnica; convicções religiosas, políticas ou filosóficas; e aqueles 

referentes à saúde. Aqui, encontram-se os dados genéticos49 e biométricos. Isso 

porque as informações genéticas carregam elementos que identificam o indivíduo e 

revelam sua saúde atual e predições sobre sua saúde futura50. 

 Dessa forma, os dados genéticos podem ser utilizados de forma a revelar 

atributos da vida íntima de uma pessoa. Assim, podem ser utilizados para penetrar 

na esfera privada de um indivíduo e para estabelecer um perfil do indivíduo e de 

seus familiares. Com isso, há o perigo serem causados efeitos adversos51 ao 

indivíduo, sobretudo, econômicos, sociais e psicológicos caso essas informações 

sejam divulgadas52. 

 Ressalte-se, contudo, que determinadas características genéticas têm maior 

ou menor freqüência em determinados grupos étnicos53. Em razão disso, é possível 

                                                 
 
 
47 Para os críticos da criação desta categoria, não seria possível prever antecipadamente os efeitos 
do tratamento de dados pessoais, independentemente de sua natureza. Argumentam, conforme 
apresenta Danilo Doneda, que “mesmo dados não qualificados como sensíveis, quando submetidos a 
um determinado tratamento, podem revelar aspectos sobre a personalidade de alguém, podendo 
levar a práticas discriminatórias” (DONEDA, Danilo. Op. cit pág. 162). 
48 DONEDA, Danilo. Ibid. pág. 163. 
49 Gisele Echterhoff afirma que “é inegável que as informações genéticas se enquadram na categoria 
dos dados nominativos sensíveis, pois se referem a pessoas determinadas e estão diretamente 
ligados à esfera da privacidade do sujeito, pois além de identificarem o seu portador ainda contribuem 
para a formação das características pessoais do indivíduo” (ECHTERHOFF, Gisele. O direito à 
privacidade dos dados genéticos . 213 folhas. Tese (Mestrado em Direito) – Programa de Pós-
Graduação em Direito Econômico e Social da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, 
2007, pág. 152). 
50 GOSTIN, Lawrence. Genetic Privacy. In: AMERICAN SOCIETY OF LAW, MEDICINE & ETHICS. 
Journal of Law, Ethics and Medicine , n.° 23, 1995, pág.324. 
51 A título de ilustração, podemos citar como efeitos adversos a perda do emprego e aumento do valor 
do prêmio de seguro de saúde no caso de predisposição à determinada doença (econômicos); baixa 
auto-estima e depressão em razão de discriminação (psicológicos); e estigmatização e isolamento 
social (sociais). 
52 GOSTIN, Lawrence.Ibid. pág. 324  
53 Um exemplo é a alta prevalência da doença Tay Sachs (DTS), de origem genética, em grupos de 
judeus Ashkenazi provenientes da Europa Central (GOSTIN, Lawrence. Ibid. pág. 321 e NATIONAL 
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que a divulgação de dados genéticos possa causar a discriminação deste 

determinado grupo54. Desse modo, a problemática dos dados genéticos transcende 

a esfera do indivíduo, alcançando uma coletividade que compartilha traços 

genéticos. 

 Em razão da potencialidade discriminatória dos dados genéticos a UNESCO 

através da Declaração Internacional sobre os Dados Genéticos Humanos determina 

que sejam empreendidos todos os esforços no sentido de impedir a utilização 

discriminatória de dados genéticos. Em virtude disto, dever-se-á evitar quaisquer 

formas de violação aos direitos humanos e à dignidade humana através da utilização 

destes dados sensíveis55. 

 Diante disto, a constituição de bancos de dados genéticos sofre limitações. O 

acesso e tratamento de informações genéticas apenas podem ocorrer após o 

consentimento prévio, livre, informado e por escrito56 do titular dos dados genéticos. 

Dessa forma, o consentimento é a permissão através da qual o indivíduo autoriza o 

acesso às informações genéticas57. 

Conseqüentemente, o consentimento prévio e esclarecido representa a 

condição de validade e legitimidade para o acesso aos dados genéticos de um 

indivíduo58. Assim, este assegura a proteção de sua privacidade. Ademais, 

promoveria a circulação de dados necessários ao desenvolvimento científico e à 

efetiva participação do indivíduo na sociedade59. 

                                                                                                                                                         
 
 
HUMAN GENOME INSTITUTE. Learning about Tay-Sachs Disease . Disponível em: 
http://www.genome.gov/10001220, acessado em 10.11.2011). 
54 GOSTIN, Lawrence. Ibid. pág. 324 
55 Cf. art. 7º da Declaração Internacional sobre os Dados Genéticos Humanos da UNESCO. 
56 Cf. disposto no art. 21, § 1°, inciso I do Antepro jeto de lei sobre proteção de dados pessoais. O 
consentimento deve ser prestado por escrito por se tratar da categoria de dados sensíveis, em razão 
disto, não se pode permitir a prestação de consentimento tácito.  
57 Em outras palavras, Danilo Doneda expõe da seguinte forma: “o consentimento representa o papel 
de instrumento de legitimação para que estes dados sejam, em alguma medida, utilizados por 
terceiros” (DONEDA, Danilo.Op. cit. pág. 378). 
58 CORRÊA, Adriana Espíndola. Bancos de dados genéticos e sua regulação jurídica . 284 folhas. 
Tese (Doutora em Direito) - Programa de Pós-Graduação em Direito, Setor de Ciências Jurídicas da 
Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2009, pág. 84. 
59 Segundo Danilo Doneda, há o estabelecimento de um novo paradigma, segundo o qual o 
fornecimento de dados pessoais tornou-se requisito indispensável para a efetiva participação do 
indivíduo na sociedade. Diante deste cenário, a tutela dos dados pessoais começa a ser analisada 
considerando participação do indivíduo em seu meio social que, em determinados momentos, solicita-
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Cumpre esclarecer que o consentimento não é um ato de disposição, nem 

possui caráter negocial. Isto porque os direitos da personalidade são indisponíveis e 

intransmissíveis, por conseguinte, não poderiam mudar de sujeito pela simples 

vontade do titular desses direitos 60. Desse modo, é um ato unilateral 

preponderantemente de autorização de acesso e tratamento. 

Em razão disto, o consentimento pode ser revogado a qualquer tempo e por 

qualquer razão61. Dessa forma, o indivíduo revoga a autorização de acesso e 

tratamento de seus dados genéticos. Com isso, os responsáveis devem excluir estes 

do banco de dados e se abster de utilizá-los no futuro caso não seja prestado novo 

consentimento. 

Nesse sentido, a revogação do ato pelo consente não pode implicar em 

qualquer desvantagem ou prejuízo ao titular dos dados genéticos. Assim, não surge 

nenhum dever de adimplir uma obrigação em caso de revogação do mesmo. 

Em resumo, o consentimento é o instrumento através do qual a pessoa 

manifesta sua autodeterminação informacional62. E, por conseguinte, autoriza, ou 

não, que um banco de dado colete suas informações genéticas. 

Cumpre destacar que há hipótese na qual os dados genéticos após sofrerem 

tratamento passam a não mais identificar um indivíduo63. Este é o caso dos dados 

                                                                                                                                                         
 
 
lhe o fornecimento destes. Assim, a tutela negativa do direito à privacidade deixa de ser efetiva nesse 
cenário, haja vista que a interrupção do uso ou a exclusão de informações pessoais desses bancos 
de dados pode acarretar em um prejuízo a algum aspecto da vida social do indivíduo titular desses 
dados (DONEDA, Danilo. Op. Cit. pág. 210). 
60 CUPIS, Adriano de. Os direitos da personalidade . Campinas: Romana, 2004, pág. 58. 
61 Tal ato se justificaria, observado que o titular das informações estaria protegendo a própria 
personalidade através do ato de revogar seu consentimento anterior (DONEDA, Danilo. Op. Cit. pág. 
380). 
62 A autodeterminação informacional é “o direito do indivíduo à protecção contra a utilização dos seus 
dados pessoais, bem como o direito de este determinar a utilização e divulgação dos dados que lhe 
respeitam”, e, assim, embora “possa proteger informação íntima, e se assuma, instrumentalmente, 
como direito-garantia daquela, é também um direito dirigido à defesa de novas facetas da 
personalidade – é um direito de personalidade – traduzido na liberdade de controlar a utilização das 
informações que lhe respeitem (desde que sejam pessoais), e na protecção perante agressões 
derivadas do uso dessas informações” (CASTRO, Catarina Sarmento e. O direito à 
autodeterminação informativa e os novos desafios ge rados pelo direito à liberdade e à 
segurança no pós 11 de Setembro . pág. 11. Disponível em: 
http://www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/CatarinaCastro.pdf - Acessado no dia 06.11.2011). Nesse 
mesmo sentido, aduz Danilo Doneda que “concebido como um direito fundamental, na esteira do 
direito geral de personalidade, o direito à autodeterminação informativa proporciona ao indivíduo o 
controle sobre suas informações” (DONEDA, Danilo. Op. Cit. pág. 197). 
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anônimos, que se caracterizam como aqueles dados relativos a um indivíduo que 

não pode ser identificado direta ou indiretamente. Nesta hipótese, as informações 

genéticas acabam sendo dissociadas do indivíduo, não justificando mais que este 

mantenha o controle sobre a circulação e utilização das mesmas. Assim, o 

consentimento deixa de ser necessário nestes casos. 

 

3.2 – Divulgação e tratamento de dados genéticos po r terceiros 

 

 Adotaremos a definição estabelecida no Anteprojeto de Lei sobre Proteção de 

Dados Pessoais64. Deste modo, desde a coleta até a simples conservação de 

material genético por um banco de dados se caracteriza como tratamento.   

 Importante informar que os responsáveis pelo tratamento dispensado a dados 

genéticos devem se pautar por uma série de princípios gerais de proteção 

consagrados pela Diretiva 95/46/CE e pelo Anteprojeto de Lei sobre Proteção de 

Dados Pessoais. Estes têm por objetivo resguardar as informações genéticas da 

divulgação e utilização distinta da finalidade a que se prestou consentimento.  

 Enumeraremos a seguir os principais princípios gerais norteadores do 

tratamento de dados genéticos65. O primeiro é o princípio da finalidade através do 

qual todo tratamento dispensado aos dados genéticos deve obedecer à finalidade 

comunicada ao consente antes da coleta das informações gênicas66. Em virtude 

disto, a utilização não pode ser distinta ou incompatível com as finalidades 

informadas ao titular dos dados.  

                                                                                                                                                         
 
 
63 Este processo se denomina dissociação e pode ser descrito como o ato através do qual dados 
sofrem determinado tratamento que torna possível que estes dados não possam ser associados ao 
indivíduo fonte, conforme disposto no art. 4°, XIII , do Anteprojeto de Lei sobre Proteção de Dados 
Pessoais. 
64 Tratamento é toda operação ou conjunto de operações, realizadas com ou sem o auxílio de meios 
automatizados, que permite a coleta, armazenamento, ordenamento, conservação, modificação, 
comparação, avaliação, organização, seleção, extração, utilização, bloqueio e cancelamento de 
dados pessoais, bem como o seu fornecimento a terceiros por meio de transferência, comunicação 
ou interconexão. (Cf. art. 4°, inciso II do referid o anteprojeto de lei). 
65 Cf. expresso na referida Diretiva e no Anteprojeto de lei sobre proteção de dados pessoais. 
66 DONEDA, Danilo. Op. cit. pág. 216. 
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Consoante ao referido princípio, o indivíduo deve ser informado da finalidade 

a que se destinam as informações colidas. E, posteriormente, a cada tratamento 

dispensado aos dados genéticos pelos responsáveis pelo banco de dados, deve ser 

cientificado o titular dos dados de quaisquer alterações de finalidade.  

Em decorrência da necessidade de especificação da finalidade a que se 

destina o tratamento, existe, portanto, um dever de informar por parte dos 

responsáveis pelo tratamento. Estes devem prestar informações exaustivas de 

forma clara e compreensível67, referentes à natureza das atividades 

desempenhadas, os riscos e o direito de revogar o consentimento a qualquer tempo.  

Tratar-se-ia de um desdobramento do princípio da finalidade, tendo em vista 

que para formar seu juízo, devem ser fornecidas as informações necessárias. Com 

isso, existe, grosso modo, a exigência de um padrão de conduta pautada pela 

honestidade e lealdade do responsável pelo tratamento. Dessa forma, há uma 

legítima expectativa por parte do consente de que os dados genéticos serão usados 

estritamente de acordo com as finalidades apresentadas. Logo, pode-se afirmar que 

deve o responsável pelo banco de dados respeitar a boa-fé objetiva68. 

Outros dois importantes princípios que guardam uma relação de 

complementaridade são o do livre acesso e o da qualidade dos dados69. O primeiro 

garante o acesso gratuito as suas informações armazenadas na base de dados. O 

segundo estabelece que os dados sob tratamento devem ser condizentes com a 

realidade, ou seja, verídicos. Em razão desta necessidade de correspondência com 

a realidade deflui a necessidade das informações serem periodicamente 

atualizadas70. 

                                                 
 
 
67 CORRÊA, Adriana Espíndola. Op. cit. pág. 94. 
68 A boa-fé objetiva consiste em “três deveres específicos: a) os deveres de proteção, que 
determinam que as partes devem evitar qualquer atuação suscetível de causar danos à outra parte, 
sejam eles pessoais ou patrimoniais; b) os deveres de informação, em especial quanto às 
circunstâncias que possam ser relevantes para a formação do consenso da outra parte e com 
especial intensidade quando uma das partes se apresenta como mais fraca; c) deveres de lealdade, 
para evitar comportamentos que traduzam deslealdade para com a outra parte” (Antonio Manuel da 
Rocha e Menezes Cordeiro apud LOBO, Paulo Luiz Netto. Teoria Geral das Obrigações . São Paulo: 
Sairava, 2005, pág. 81). 
69 Também conhecido como Princípio da Exatidão dos dados. 
70 Cf. art. 8°, inciso V do Anteprojeto de lei sobre Proteção de Dados Pessoais e DONEDA, Danilo. 
Op. cit. pág. 216. 



40 

Portanto, a partir do princípio do livre acesso aos dados, pode o titular destes 

controlar suas informações através do princípio da qualidade dos dados. Isso 

porque, a partir do acesso, o indivíduo pode corrigir informações inexatas, exigir que 

as obsoletas sejam atualizadas ou a exclusão das inverídicas71. Assim, garantindo a 

exatidão dos dados. 

Destarte, os dois princípios acima tratados representam um mecanismo posto 

à disposição do indivíduo de controle de suas informações. Esse mecanismo tem 

por objetivo resguardar a integridade das informações, pois, garantindo o respeito à 

autodeterminação informacional.  

Por fim, porém não menos importante, o princípio da segurança física e lógica 

consiste na proteção dos dados contra a divulgação não autorizada, extravio, 

destruição ou alteração das informações. Tal proteção deve se dar através do 

estabelecimento de medidas técnicas e administrativas proporcionais às tecnologias 

disponíveis e à natureza dos dados utilizados72. 

A proteção prevista no princípio da segurança física e lógica possui a 

finalidade de garantir a integridade das informações genéticas e promover a 

autodeterminação informacional. A integridade dos dados seria alcançada através 

da prevenção de ocorrência de qualquer dano aos dados genéticos causado pelos 

responsáveis pelo tratamento. E, a promoção à autodeterminação informacional se 

materializa na proibição da divulgação73 a terceiros de informações genéticas sem o 

consentimento do titular destas. 

Dessa forma, a proteção dos dados genéticos deverá, sobretudo, ter por 

objeto reduzir ao mínimo os riscos à integridade e à divulgação sem consentimento 

desses dados. Ressalte-se que esta se consubstanciará na adoção de medidas 

                                                 
 
 
71 DONEDA, Danilo. Op. cit. pág. 217. 
72 Cf. art. 8°, inciso VII do Anteprojeto de lei sobr e Proteção de Dados Pessoais e DONEDA, Danilo. 
Ibid. pág. 217. 
73Por divulgação de dados genéticos a terceiros, entende-se o ato de comunicar, difundir e 
interconectar. Comunicar se caracteriza como todo “ato de revelar dados pessoais a um ou mais 
sujeitos determinados diversos de seu titular”. Enquanto que difundir é todo “ato de revelar dados 
pessoais a um ou mais sujeitos indeterminados diversos do seu titular”. Finalmente, interconectar é a 
“transferência de dados de um banco de dados a outro, mantido ou não pelo mesmo proprietário”. 
(ANTEPROJETO DE LEI SOBRE DADOS PESSOAIS, art. 4º, incisos VIII, IX e X, respectivamente). 
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técnicas e administrativas que levem em conta o atual estado da tecnologia e a 

natureza sensível dessas informações. 

Interessante destacar que o acesso não autorizado representa riscos aos 

dados genéticos. Isso porque há a possibilidade dessas informações serem 

utilizadas de maneira diversa da finalidade apresentada ao consente antes da coleta 

do material genético. E, ainda, a divulgação não autorizada dessas informações 

representa uma violação à privacidade do titular das mesmas, pois, não consentiu 

com tal ato. Assim, a expectativa do indivíduo fonte das informações de que seus 

dados fossem mantidos sob sigilo é quebrada, ao mesmo tempo em que sua 

privacidade é violada. 

Nesse sentido, existe uma lesão ao interesse e à personalidade do titular das 

informações genéticas. Tal lesão caracteriza-se como um dano passível de ser 

reparado. Essa necessidade de reparação constitui o surgimento de um dever de 

indenizar por parte do responsável pelo banco de dados em razão do risco que 

representa o tratamento de dados genéticos, haja vista que por se tratar da 

categoria de dados sensíveis, pode possibilitar práticas discriminatórias contra o 

indivíduo fonte. 

Este dever de indenizar tem por fundamento a teoria do risco74, tendo em 

vista que ao exercer o tratamento de dados genéticos, o responsável pelo banco de 

dados está assumindo todos os riscos da atividade75. Desse modo, existindo o dano, 

materializa-se o dever de indenizar. Em suma, o tratamento de dados genéticos é 

atividade de risco que, em caso de ocorrência de um dano, enseja a 

responsabilização objetiva dos responsáveis pelo tratamento. 

                                                 
 
 
74Carlos Roberto Gonçalves explica da seguinte forma: “Uma das teorias que procuram justificar a 
responsabilidade objetiva é a teoria do risco. Para esta teoria, toda pessoa que exerce alguma 
atividade cria um risco de dano para terceiros. E deve ser obrigada a repará-lo, ainda que sua 
conduta seja isenta de culpa” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil . 10ª edição. 
São Paulo: Ed. Saraiva, 2007, pág. 23). Desta mesma forma, Anderson Schreiber aduz que o 
exercício de atividade de risco impõe “responsabilização com base no elevado risco produzido por 
certa atividade, o que não se verifica em qualquer espécie de prestação de serviços, mas apenas 
naquelas hipóteses em que houver uma alta possibilidade de dano” (SCHREIBER, Anderson. Novos 
paradigmas da responsabilidade civil . São Paulo: Ed. Atlas, 2007, pág. 25).  
75 Destacando-se que o Anteprojeto de lei sobre Proteção de Dados Pessoais prevê expressamente a 
adoção da teoria do risco em seu art. 6º. 
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O tratamento que cause alteração, extravio ou destruição da informação, 

assim como a sua divulgação a terceiros sem o consentimento do indivíduo fonte 

destas dá causa a responsabilização objetiva dos responsáveis pela base de dados.  

Diante disto, resguarda-se a autodeterminação informacional do indivíduo observado 

que a exatidão dos dados e o controle sobre os mesmos passam a ser garantidos 

através da disciplina da responsabilidade civil.  

O efeito preponderante de se adotar a responsabilidade objetiva para a 

categoria dos dados genéticos é o de incentivar um padrão de conduta zeloso em 

relação ao tratamento destes dados. Além de se garantir que as expectativas dos 

indivíduos quanto ao sigilo de seus dados sejam atendidas. Acerca deste aspecto, 

Danilo Doneda descreve-o da seguinte forma: 

 

Assim, uma disciplina de responsabilidade objetiva específica para o 
setor de tratamento de dados pessoais pode ser um instrumento tanto para a 
satisfação de interesses lesados como para fomentar uma determinada 
cultura de tratamento destes dados.76  

 

A responsabilização objetiva dos responsáveis pelo tratamento e divulgação a 

terceiros de dados genéticos é um instrumento de tutela da privacidade. Aqui é 

importante destacar que os instrumentos de tutela e proteção de dados pessoais 

não estão estruturados em um complexo normativo unitário77. Desse modo, 

encontram-se positivados em diferentes diplomas jurídicos.  

O principal instrumento posto à disposição do indivíduo pela Constituição é o 

habeas data78, previsto no art. 5° inciso LXXII e regulado pela lei 9.507/97. Trata-se, 

portanto, de um instrumento de acesso e retificação de dados pessoais mantidos em 

registro ou banco de dados de caráter público. Tal se justifica, uma vez que a 

                                                 
 
 
76 DONEDA, Danilo. Op. cit. pág. 365. 
77 DONEDA, Danilo. Ibid. pág. 323. 
78 De acordo com Hely Lopes Meirelles: “Habeas Data é o meio constitucional posto à disposição de 
pessoa física ou jurídica para lhe assegurar o conhecimento de registros concernentes ao postulante 
e constantes de repartições públicas ou particulares acessíveis ao público, para a retificação de seus 
dados pessoais (CF, art. 5°, LXXII, “a” e “b”)” (ME IRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança e 
Ações Constitucionais . 33ª edição. São Paulo: Malheiros, 2010, pág. 341). 
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inviolabilidade da intimidade e vida privada foi reconhecida como garantia 

fundamental no art. 5°, inciso X, da Constituição. 

A finalidade do habeas data é a de “proporcionar, portanto, ao cidadão um 

instrumento para conhecer diretamente e, se necessário, retificar as informações sobre sua 

própria pessoa armazenadas em bancos de dados” 79. Dessa forma, o referido remédio 

objetiva apenas dar conhecimento a dados inseridos em banco de dados de caráter 

público e, caso estes estejam incorretos, proceder à retificação. 

No âmbito dos dados genéticos, o habeas data tem papel muito reduzido. 

Serve apenas para o indivíduo conhecer da utilização das suas informações 

genéticas sem o seu consentimento, ou retificá-las no caso de estarem incorretas. 

Logo, é desprovido de qualquer caráter assecuratório, haja vista que não se presta 

como instrumento de exclusão dessas informações de bancos de dados.  

Outro aspecto que inflige um limite ao remédio constitucional é a exigência 

que se trate de banco de dados de caráter público80.  Dessa forma, bases de dados 

mantidas por pessoas de direito privado apenas poderão ser acessadas caso 

demonstrado que se caracterize o caráter público desta.  

Ademais, exige-se que antes da impetração do habeas data seja requisitado 

acesso extrajudicial81 a estes dados. Este seria mais um óbice à utilização do 

remédio constitucional para a proteção de dados genéticos. 

Outrossim, outro instrumento que pode ser utilizado é a lei n.° 8.078/90, 

denominada Código de Defesa do Consumidor.  Este possui dispositivos que 

prevêem o indivíduo deverá ter acesso às informações existentes em quaisquer 

espécies de cadastros, registros ou bancos de dados, na forma do caput do art. 43.  

                                                 
 
 
79 DONEDA, Danilo. Op. cit. pág. 328. 
80 Lei n.° 9.507/97 dispõe da seguinte forma:“Art. 1º  (VETADO) 

Parágrafo único. Considera-se de caráter público todo registro ou banco de dados contendo 
informações que sejam ou que possam ser transmitidas a terceiros ou que não sejam de uso 
privativo do órgão ou entidade produtora ou depositária das informações.”. 

81 Conforme dispõe a lei n.° 9.507/97:“Art. 2° O requ erimento será apresentado ao órgão ou entidade 
depositária do registro ou banco de dados e será deferido ou indeferido no prazo de quarenta e oito 
horas. Parágrafo único. A decisão será comunicada ao requerente em vinte e quatro horas.” e “Art. 3° 
Ao deferir o pedido, o depositário do registro ou do banco de dados marcará dia e hora para que o 
requerente tome conhecimento das informações.” 
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Há, ainda, a previsão que deverá ser garantida a exatidão, veracidade e 

clareza dos dados armazenados (art. 43, § 1° da lei  n.° 8.078/9) 82. E, ainda, há a 

previsão de que é direito do consumidor, previamente e por escrito, ser comunicado 

da abertura de bancos de dados (art. 43, § 2° da le i n.° 8.078/9) 83.  

Verifica-se, portanto, que ambas previsões expressas nos §§ 1° e 2° do 

Código de Defesa do Consumidor podem ser utilizadas analogicamente para o caso 

dos bancos de dados genéticos84.  Portanto, poderiam servir como parâmetros 

analógicos para a proteção dos dados genéticos e da privacidade do indivíduo fonte. 

Entretanto, a aplicação analogicamente destes dispositivos encontra alguns 

limites. Tendo em vista que os mesmos visam regular as relações de consumo, 

objeto que não se coaduna com a proteção de um direito da personalidade. Além do 

mais, o objetivo do referido art. 43 seria a proteção ao crédito, assim, os referidos 

dispositivos procurariam reprimir excessos praticados pelos serviços de proteção ao 

crédito85. Dessa forma, os instrumentos citados teriam pouca efetividade para a 

proteção de dados genéticos, podendo apenas ser utilizados como parâmetros de 

intelecção ou analógicos. 

 

3.3 – Relação médico-paciente e dever de sigilo 

 

 O dever de sigilo se materializa na confidencialidade. Esta é uma forma de 

privacidade informacional fruto da relação médico-paciente86.  Desse modo, há uma 

distinção entre os termos privacidade e confidencialidade. A primeira se caracteriza 

                                                 
 
 
82 Conforme exposto no § 1° do art. 43 do Código de D efesa do Consumidor: “Os cadastros e dados 
de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não 
podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos.” 
83 Conforme disposto no § 2° do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor: “A abertura de 
cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao 
consumidor, quando não solicitada por ele.” 
84 ECHTERHOFF, Gisele. Op. cit. pág. 159. 
85 DONEDA, Danilo. Op. cit. pág. 340. 
86 ECHTERHOFF, Gisele. Op. cit. pág. 168. 
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como um direito à intimidade, enquanto que a segunda garante ao indivíduo que 

suas revelações ao profissional da área médica serão mantidas em sigilo87. 

 A confidencialidade seria, grosso modo, a privacidade no âmbito da relação 

desenvolvida entre médico e paciente. Portanto, esta gera um dever ao profissional 

da área médica de guardar segredo de informações referentes ao paciente, uma vez 

que estas são reveladas ao médico com o objetivo de servir a um propósito 

específico, o tratamento do titular dos dados88. 

 Nesse sentido, ao médico é imposta a obrigação de “não revelar fatos, 

considerados sigilosos, que tome conhecimento, direta ou indiretamente, no exercício de 

sua profissão” 89.  Cumpre informar que tal obrigação é extensível a outras pessoas 

que tomem conhecimento destes fatos em razão de sua profissão, como, por 

exemplo, enfermeiros90. Consoante a isto, o Código de Ética Médica estabelece 

como um dos princípios fundamentais que regem a atividade médica o dever de 

sigilo, conforme disposto no art. 11: 

 

Art. 11° - O médico deve manter sigilo quanto às in formações confidenciais de 
que tiver conhecimento no desempenho de suas funções. O Mesmo se aplica 
ao trabalho em empresas, exceto nos casos em que seu silêncio prejudique 
ou ponha em risco a saúde do trabalhador ou da comunidade. 

 

 No entanto, o próprio Código de Ética Médica reconhece hipóteses nas quais 

o dever de sigilo pode ser desrespeitado.  São exceções: a justa causa, o dever 

legal, o consentimento do titular dos dados ou quando a revelação das informações 

não importe em dano ao indivíduo fonte. Acerca disto, dispõe o referido código da 

seguinte forma: 

 

É vedado ao médico:  

                                                 
 
 
87 Jussara de Azambuja Loch apud ECHTERHOFF, Gisele. Op. cit., pág. 169. 
88 Jussara de Azambuja Loch apud ECHTERHOFF, Gisele. Ibid. pág. 169. 
89 KFOURI NETO, Miguel. Responsabilidade civil do médico . 6ª edição. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2007, pág. 192. 
90 Miguel Kfouri Neto denomina está extensão do dever de sigilo de sigilo hospitalar. Cf. KFOURI 
NETO, Miguel. Ibid. pág. 192. 
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Art. 102 - Revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de 
sua profissão, salvo por justa causa, dever legal ou autorização expressa do 
paciente.  

Parágrafo único: Permanece essa proibição: a) Mesmo  que o fato seja de 
conhecimento público ou que o paciente tenha falecido. b) Quando do 
depoimento como testemunha. Nesta hipótese, o médico comparecerá 
perante a autoridade e declarará seu impedimento.  

 

 A justa causa ocorre quando há grande probabilidade de “um dano físico a uma 

pessoa identificável e específica” 91. Já o dever legal ocorre quando “o médico ou 

profissional da saúde for testemunha em corte judicial, em situações singulares nas quais 

exista previsão legal e compatível com a gravidade” 92, ou quando há a obrigação de 

notificação compulsória de algumas doenças transmissíveis aos órgãos de saúde 

pública93. 

 Dessa forma, qualquer violação ao dever de sigilo ofende o direito à 

privacidade. Assim, existindo a violação, surge o dever de indenizar quando o 

profissional de saúde culposamente revela informações que lhe foram reveladas, 

gerando dano ao indivíduo fonte94. Isso porque, o médico tem o dever de guardar 

em sigilo informações que lhe foram prestadas em razão da sua profissão e que 

afetam diretamente a esfera privada do paciente, notadamente neste caso sua 

intimidade. Tal dever perdura mesmo depois de terminada a relação médico-

paciente95. Caso a revelação seja dolosa, o médico estaria incorrendo no crime de 

violação de segredo profissional, previsto no art. 154 do Código Penal96. 

 No plano dos dados genéticos, o âmbito de confidencialidade de informações 

engloba desde as informações prestadas, bem como os registros dessas 

informações como fichas médicas, prontuários e resultados de exames. Isto porque 

a garantia de sigilo dos dados diante de técnicas de diagnóstico e reconhecimento 

                                                 
 
 
91 ECHTERHOFF, Gisele. Op. cit., pág. 173. 
92 ECHTERHOFF, Gisele. Ibid. pág. 173. 
93 ECHTERHOFF, Gisele. Ibid. pág. 173. 
94 KFOURI NETO, Miguel. Op. cit. pág. 191. 
95 KFOURI NETO, Miguel. Ibid. pág.192. 
96 O dispositivo do Código Penal descreve a violação de segredo profissional assim: “Art. 154 - 
Revelar alguém, sem justa causa, segredo, de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício 
ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem:.” 
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de predisposições a doenças futuras de caráter genético tem por objetivo evitar 

práticas discriminatórias97. 

                                                 
 
 
97 Daniele Pompei Sacardo e Paulo Antonio de Carvalho Fortes apud ECHTERHOFF, Gisele. Op. cit. 
pág. 174. 
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Conclusão 

 

 Como se demonstrou no presente trabalho, o conceito de privacidade sofreu 

uma evolução. De um momento inicial onde era tratada como um direito ao 

isolamento até o desenvolvimento da noção de um direito à autodeterminação 

informacional. 

 Esse percurso é relevante para a discussão que envolve dados genéticos 

uma vez que por se tratar da categoria de dado sensível enseja um tratamento 

diferenciado e restritivo. Tal tratamento se evidencia restritivo principalmente no que 

se refere ao tratamento por terceiros e a circulação destas informações genéticas. 

 No entanto, há que se evitar o perigo de discutir a tutela dessa categoria de 

dados somente sob um viés negativo. De fato, existe a necessidade da criação de 

mecanismos de proteção dessas informações de modo a garantir o controle do 

indivíduo fonte sobre o uso e circulação desses dados. Contudo, essa proteção não 

pode restringir o desenvolvimento de atividades legítimas e lícitas que necessitam 

da utilização de dados genéticos, como, por exemplo, as pesquisas científicas. 

 No outro extremo da discussão, há o desenvolvimento da noção de que os 

dados genéticos devem ser tornados públicos a fim de se alcançar uma função 

social. Essa noção fica explícita quando se observa a constituição de bancos de 

dados para fins de identificação criminal, hipótese na qual o indivíduo acaba por 

perder o controle sobre o acesso e a circulação de suas informações genéticas. E, 

conforme apresentado no capítulo II, quantidade significativa das legislações 

pesquisadas não apresenta de forma clara como se dará esse uso, por quanto 

tempo e em que casos o indivíduo fonte poderá solicitar a exclusão destas 

informações dos bancos de dados.  

 Apesar de lícito e legítimo o uso de dados genéticos para fins criminais, 

devem ser observados alguns princípios norteadores do tratamento de informações 

genéticas, mesmo neste caso. Portanto, o uso dispensado aos dados genéticos 

deve respeitar os princípios da finalidade, da qualidade dos dados e da segurança 

física e lógica dos mesmos. Dessa forma, independentemente da justificativa para a 
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utilização dos dados genéticos, seja para fins criminais, seja para outros fins, estes 

princípios devem ser resguardados. 

 Com a adoção desses princípios, buscar-se-ia um equilíbrio entre a 

necessidade de proteção dos dados genéticos diante da utilização indevida por 

terceiros e o uso para atender interesses juridicamente relevantes de terceiros. 

Desse modo, o que se procura é um meio termo, entender de que forma estes 

dados podem ser utilizados com o objetivo de atender a interesses legítimos e 

lícitos, ao mesmo tempo em que se garanta a proteção dessas informações 

genéticas. Aqui, por proteção pretende-se abordar mecanismos que permitem ao 

indivíduo-fonte dos dados controlar o uso e circulação de suas informações. 

 Em resumo, o objetivo preponderante do presente trabalho é entender os 

pontos que podem apontar para uma harmonia entre as necessidades de reserva de 

dados genéticos e a utilização destes para se efetivar interesses relevantes de 

terceiros. 
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