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Apoio à investigação criminal 
e ao sistema de Justiça

Validade científica e processual



.

Custódia da prova

Problemática das contaminações

Higiene e segurança



Respostas em
Tempo útil



Bases de dados:
-Comparações 1xn
-Valor acrescentado
-Eficácia na razão 
direta da dimensão e 
qualidade 



O papel do LPC/PJ…



O exame ao local do crime
Saber cada vez mais a partir de cada vez de menos







LPC/PJ – 3828 amostras referência 

recolhidas a condenados 



Portimão

Sede e Delegações do L.P.C.

Gabinetes de Perícia Criminalística



ANÁLISE DE DNA

Extração

Quantificação
Amplificação / PCR Análise de perfis



LPC/PJ – 4947 perfis de DNA 

determinados, em 2014



DNA…Impressão digital genética

Artº 2º alª e) da Lei 5/2008…in fine..ADN não codificante

Remoção obrigatória de marcadores com 

informação codificante





• Problemas:

• Complexidade normativa elevada 

• Conhecimento insuficiente por parte dos operadores 

• Impossibilidade de pesquisas pelo LPC

• Grau de exigência elevado para inserção de amostras-

referência – só condenados >3 anos

• Recolha de amostras-problema independentemente do 

tipo de crime

• Obrigatoriedade de decisão da autoridade judiciária 

para inserção de amostra-problema 

• Reduzido nº de perfis inseridos (problema e referência)



•Problemas:

Recolha coativa? 

Artº 172º do CPP sujeição a exame…? 

competência reservada do Juiz, artº 154º nº 3 do CPP e artº 8º 

nº 1 da 5/2008

direito à não incriminação? Vd. acórdão 14/2014 do STJ…

Artº 156º nº 6 do CPP – médico ou pessoa legalmente 

autorizada…



• Propostas de solução:
• 1.Formação alargada de operadores judiciários
• 2. Simplificação normativa e procedimental
• 3. Alargamento dos critérios de inserção de

amostras-referência (a arguidos, por exemplo)
• 4. Recolha de Amostras referência executada

por funcionários acreditados e com perfil
inserido

• 5. Permissão para pesquisa e/ou alimentação
ao LPC

• 6. Reserva da recolha de amostras problema a
catálogo de crimes

• 7. Dispensa da intervenção da autoridade
judiciária para inserção de amostras-problema

Valorização da eficácia da base de dados – do
problema à solução
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