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RESUMO 

Este estudo é uma análise dos diversos aspectos relacionados a uma ferramenta importante no 
inquérito policial, que é a identificação criminal. Traz inicialmente noções de Papiloscopia, 
ciência que serve de arcabouço para a utilização do método datiloscópico na identificação 
criminal de pessoas. Abarca conceito e fundamentos da ciência, definições de tipos 
fundamentais e noção de organização de um banco manual de impressões digitais. Faz exame 
de toda a legislação que insere a identificação criminal no ordenamento jurídico, trazendo 
pensamentos de juristas que criticaram o normativo que tratou do tema, genericamente ou 
mesmo pontualmente dentro de legislações que discorreram sobre outros assuntos. Busca 
também a inteligência dos tribunais, elencando como era juridicamente tratada a matéria antes 
e após a constitucionalização proposta pelo legislador, bem como o tema do constrangimento 
ilegal e seu melhor enquadramento penal. Analisa, com o socorro aos doutrinadores, as 
dificuldades advindas da transformação da identificação criminal em cláusula pétrea. Ressalta 
a importância da identificação criminal para a sociedade, atuando em defesa dos princípios da 
dignidade da pessoa humana e da verdade processual.  
 
Palavras-Chave: Identificação criminal. Constitucionalização. Identificação datiloscópica. 
Constrangimento ilegal. Papiloscopia.  

 



 
 

ABSTRACT 

This study is an analysis of the different aspects related to an effective and important 
implement in police investigation, known as criminal identification. First, it brings the ideas 
of papilloscopy, the science relevant to the use of the dactyloscopic method in identifying 
people involved in crime. It is based on science, determines the basic types and the 
organization of a databank for fingerprints. An examination is made on the whole legislation 
and the fact of the identification of the alleged criminal is inserted within the legal procedures.  
In this way, the jurists can form opinions and criticize the lawsuit dealing with the 
identification of the alleged criminal, generically or within the legislation that considers other 
specific laws. The intelligence of the tribunal courts is also taken into account, bearing in 
mind, how the case was dealt with legally before the Federal Constitution in 1988 and after 
the constitutionalization proposed by the legislator, as well as the subject of the illegal 
constraint of law and how it fits in with the penal law. All this is analysed with the assistance 
of law experts, the difficult situations arising from the transformation of criminal 
identification due to the perpetrate clauses. Finally, emphasis is made on the importance of 
criminal identification for the nation in general, acting on the respectful defence of mankind 
and the real procedures. 

 

Key Words: Criminal Identification. Constitutionalization. Dactyloscopic Identification. 
Illegal Constraint. Papilloscopy.  
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INTRODUÇÃO 

A identificação papiloscópica é uma das vertentes utilizadas na investigação criminal 

no intuito de resolver crimes muitas vezes de quase impossível solução. Através da sua 

utilização no local de crime, se faz possível trazer à investigação, suspeitos que, a priori, 

sequer se vislumbrava figurarem no fato delituoso, ou mesmo robustecê-la, ao confirmar a 

participação daqueles que, até aquele momento, negavam peremptoriamente qualquer ligação 

com o fato.  

Outro importante aspecto do estudo está na identificação do efetivo criminoso, 

possibilitando a consequente absolvição de cidadãos presos injustamente, conseguindo provar 

sua inocência a partir dessa efetiva prova material, o que significa que a identificação, longe 

de servir apenas para acusar, viabiliza a defesa de pessoas, atuando como uma arma em prol 

da cidadania e não como meio constrangedor dos direitos humanos. 

Apesar disso, o tema tem a sua delimitação na Constituição atual, que restringe os 

casos de identificação pelos órgãos policiais, limitando assim o campo de atuação dos 

investigadores. A legislação infraconstitucional esclareceu os limites permissivos que o 

operador do direito pode se basear para utilizar a identificação criminal, em respeito à exceção 

prevista na parte final da norma constitucional, que será melhor abordada no transcurso deste 

trabalho. 

Neste estudo pretender-se-á, utilizando-se do método descritivo-analítico, esmiuçar 

essas possibilidades legais a fim de contribuir para que o trabalho investigativo alcance níveis 

de excelência cada vez maiores, tendo como principal ferramenta a pesquisa bibliográfica em 

livros, revistas, internet, publicações especializadas e informações doutrinárias. 

Em especial, a pesquisa trará à tona a legislação específica pertinente, bem como 

julgados monocráticos e dos tribunais superiores que serão minuciosamente explicitados, 

analisados e interpretados, sempre na busca de conclusão esclarecedora acerca do tema 

proposto. 

Para melhor apresentar a pesquisa, o Trabalho de Conclusão de Curso - TCC - foi 

estruturado em quatro capítulos.  
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No primeiro, serão apresentadas noções sobre a ciência da papiloscopia, importantes 

ao estudo proposto, a saber: conceito de Papiloscopia, fundamentos e outras características, 

divisões da ciência, definições de tipos fundamentais de impressões digitais, bem como 

noções de organização de um acervo manual de impressões digitais. 

Em seguida, far-se-á um estudo detalhado da legislação sobre o tema, analisando-se a 

principal legislação a respeito, qual seja a Lei nº 10.054, de 07 de dezembro de 2000, 

comentando-a com o suporte da opinião dos juristas sobre cada artigo da lei. Visando ampliar 

a pesquisa, outras legislações que também permitem a identificação de pessoas, serão 

analisadas.  

No terceiro capítulo, serão abordados os posicionamentos jurisprudencial e 

doutrinário antes e depois da limitação que a Constituição Federal de 1988 – CR/88 - impôs 

ao tema, em especial como pensavam os doutos Ministros integrantes do Supremo Tribunal 

Federal na época da edição do verbete de Súmula nº 568, bem como serão elencados os 

pensamentos de outros tribunais, depois da promulgação da constituição. 

No quarto e último capítulo visa-se esclarecer, por meio de situações vivenciadas na 

prática policial, sobre a importância para a sociedade do procedimento da identificação 

criminal, bem como as dificuldades que a limitação constitucional trouxe para o trabalho dos 

especialistas da área.  

Apresentar-se-á a implicação que a não identificação dos indiciados em inquéritos 

policiais pode trazer para a sociedade, em especial àqueles inocentes que têm subtraídos seus 

documentos de identificação, os quais são utilizados por criminosos no momento de suas 

prisões, fazendo com que a justiça acuse erroneamente pessoas por crimes que não 

cometeram. Neste mesmo tópico, descrever-se-á uma importantíssima utilização da 

identificação criminal, qual seja a alimentação de banco de dados de Impressões digitais, a 

qual servirá como suporte para a investigação de crimes sem autoria definida.  
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1 NOÇÕES DE PAPILOSCOPIA 

Devido ao crescimento populacional, a sociedade sentiu a necessidade de 

particularizar os cidadãos que estavam sob a tutela estatal.  

Ao longo dos anos, vários foram os métodos utilizados na tentativa de individualizar 

as pessoas. Inicialmente o fizeram com os criminosos, através da aplicação de marcas 

identificadoras, como por exemplo, o processo ferrete, a mutilação ou a. tatuagem. 

O processo ferrete, “consistia em uma marca feita no corpo da pessoa com o 

emprego de ferro em brasa” (SÉRGIO SOBRINHO, 2003, p.27). 

Segundo Araújo e Pasqualli (s.d.), o ferrete foi utilizado na Índia, em Roma e na 

Grécia antigas empregando-se ferros com desenhos de animais para cada tipo de crime. Na 

França, no Século XVI, marcavam-se os criminosos com uma flor-de-lis. Depois foram 

utilizadas as letras V, W, GAL e F, chamadas “letras de fogo”, com as quais se identificavam, 

respectivamente, os ladrões primários, os reincidentes, os criminosos condenados às galés e os 

falsários. Também foram adotadas nos Estados Unidos da América para identificar os 

assassinos e os traidores. 

A mutilação foi usada na mesma época do ferrete. Conforme Araújo e Pasqualli, era 

também denominada “penalidade poética ou expressiva, que consistia na amputação de algum 

membro ou parte do corpo” (s.d.). 

Entre os séculos XVII e XVIII, a mutilação era utilizada em alguns países, como em 

Cuba, na Espanha e nos Estados Unidos, nos quais as orelhas eram amputadas, em outros, 

eram as narinas cortadas, como na Rússia e na França. Ela estava ligada, segundo Araújo e 

Pasqualli, “a extirpação do órgão do delinqüente imediatamente relacionado com a prática do 

crime: da língua, nos crimes contra a honra, ou dos órgãos genitais, nos crimes sexuais.” 

(s.d.), Devido à falta de higiene e as hemorragias provocadas pela amputação, geralmente, o 

processo causava a morte da pessoa punida por este método. 

Coube a Jeremy Betham, A iniciativa de propor a tatuagem como método de 

identificação, no ano de 1832, na Inglaterra. Ele queria que a tatuagem servisse de sistema de 

identificação tanto civil, como criminal, não sendo aceito pela sociedade “por ser 

estigmatizante, doloroso, estar sujeito a infecções cutâneas e ser de fácil adulteração” 

(ARAUJO & PASQUALLI, (s.d.)). 
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Com o tempo, o desenvolvimento científico permitiu que novos métodos de 

identificação fossem surgindo até que apareceu a ciência papiloscópica. Foi com esta ciência, 

com seus procedimentos de fácil utilização, de baixos custos e extremamente confiável é que 

se permitiu que as nações utilizassem o procedimento de identificação através da 

Datiloscopia, uma das grandes áreas de divisão da Papiloscopia, para particularizar, tantos as 

pessoas que sofriam o jus puniendi estatal, como, em muitos países, todos os cidadãos que 

neles residissem.  

Tais procedimentos foram nominados identificação criminal e civil, respectivamente, 

sendo, o primeiro, objeto de estudo desta pesquisa. Mas, antes de adentrar no tema foco deste 

trabalho, faz-se necessário expor algumas noções desta ciência que funciona como arcabouço 

de procedimento tão utilizado nos meios policiais e jurídicos. 

1.1 O que é papiloscopia? 

O nome Papiloscopia é derivado do hibridismo entre o termo latino Papilla = papila 

e o termo grego Scopêin = examinar. Portanto, grosso modo, seria o exame das papilas, as 

quais são 

Pequenas saliências de natureza neurovascular, que se encontram 
perpendicularmente situadas na parte externa (superficial) da derme, estando os seus 
ápices reproduzidos pelos relevos que se apresentam na epiderme. (BRASIL, 1987, 
p. 26). 

Elas foram descobertas em 1664 por Malpighi, as quais se apresentam como uma 

estrutura com “forma de um cone ligeiramente achatado ou curvo em seu vértice e variam em 

número, dimensão e forma” (BRASIL, 1987, p. 26). Foram nestas variações que os estudiosos 

se basearam para criar o processo datiloscópico. 

A Papiloscopia é uma área do conhecimento científico que tem como objeto de 

estudo a identificação dos seres humanos através das cristas papilares produzidas na pele 

humana pelas papilas dérmicas.  

As grandes áreas de divisão da Papiloscopia baseiam-se na região da pele humana 

onde ocorrem os desenhos, ou melhor, as impressões provocadas pelo aparecimento das 

papilas dérmicas na forma de cristas e sulcos papilares. Estes desenhos papilares se formam 

em cada pessoa de modo único, perene e imutável.  

A Papiloscopia, portanto, divide-se em: 
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- Datiloscopia, que se caracteriza pelo estudo das impressões digitais como processo 

de identificação humana, nome que deriva dos vocábulos gregos daktilos = dedos e 

Scopêin = examinar, ou seja, é o estudo dos desenhos papilares produzidos nos 

dedos. É com base na datiloscopia que é realizada pelos papiloscopistas a 

identificação criminal, que possibilita a solução de inúmeros crimes pelas polícias 

em todo mundo; 

- Quiroscopia, a qual se caracteriza pelo estudo das impressões palmares como 

processo de identificação humana, nome que deriva dos vocábulos gregos Cheir = 

mão e Scopêin = examinar, ou seja, é o estudo dos desenhos papilares das palmas 

das mãos.  

O prof. Cláudio C. Silva, da Universidade Católica de Goiás, a define como: “o 

processo de identificação humana por meio de impressões palmares”. (s.d.). 

Para efeito de análise dos desenhos palmares a mão foi dividida em três áreas, 

segundo o citado autor, a saber:  

a) Tênar: região situada na base do dedo polegar.  
b) Hipotênar: região que se encontra do lado externo da palma da mão, ou seja, do 
prolongamento do dedo mínimo, ocupando uma posição oposta à região tênar.  
c) Superior ou Infra-Digital: região situada imediatamente abaixo dos dedos 
indicadores, médio, anular e mínimo. (s.d.). 

- Podoscopia, que se caracteriza pelo estudo das impressões plantares como processo 

de identificação humana, nome que deriva dos vocábulos gregos Podos = pé e 

Scopêin = examinar, ou seja, é o estudo dos desenhos papilares das plantas dos pés. 

Também para facilitar a análise podoscópica da região plantar, ainda segundo o 

autor supracitado, divide-se em cinco regiões, compreendendo 

a) Região do grande artelho; 
b) Região do segundo ao quinto artelho; 
c) Região fibular (fíbula), lado externo do pé; 
d) Região tibial, lado interno (arco do pé); 
e) Região do calcanhar. (s.d.). 

Na Identificação Criminal o método papiloscópico mais usado é o Processo 

Datiloscópico. 

1.2 Alguns aspectos sobre a Papiloscopia 

A identificação criminal se utiliza da Papiloscopia para classificar os indiciados 

segundo os desenhos das cristas papilares gerados nos seus dedos. Para que se avalie a 
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dimensão da ciência que está por trás da simples coleta de uma impressão digital, serão 

discutidos alguns tópicos que iniciarão o leitor no universo da Papiloscopia. 

1.2.1 Fundamentos da Papiloscopia 

Os Fundamentos da Papiloscopia são: 

a) Unicidade ou Universalidade: 

Todos os humanos possuem impressões papilares. Uma exceção citada por alguns 

autores seria o caso da doença chamada Queratodermia ou Mal de Meleda, que consiste em 

Uma enfermidade cutânea caracterizada por uma proliferação da camada córnea da 
epiderme em formas de escamas, lâminas ou de papilomas (verruga, calos). O 
excesso de queratina preenche os espaços dos sulcos interpapilares ultrapassando as 
cristas, ao cobri-las impede sua leitura. (ARAUJO & PASQUALLI, (s.d.)). 

Porém, esta enfermidade não descaracteriza a propriedade, pois ela atinge somente as 

cristas papilares, danificando-as, ficando as papilas intactas, por conseguinte, a pessoa ainda 

possui as impressões papilares, somente a sua coleta está inviabilizada pelas técnicas atuais. 

b) Perenidade 

Afirma esta propriedade que os desenhos papilares, ao serem formados no período 

entre o quarto e o sexto mês da vida intra-uterina, permanecerão constantes não só durante a 

vida, mas mesmo após a morte até a putrefação total da pele, ocorrendo somente a ampliação 

do tamanho à medida que o ser humano vai crescendo. 

c) Imutabilidade 

Através desta propriedade pode-se aferir que os desenhos papilares não sofrerão 

mudança com o passar do tempo que o ser humano for crescendo, permanecendo, portanto, 

idêntico a si mesmo. 

d) Variabilidade 

Garante esta propriedade que os desenhos papilares sofrerão variação de uma pessoa 

para outra, até, de região papilar para outra, como por exemplo, na palma da mesma mão ou 

de um dedo para outro, afirmando-se, portanto, que nenhuma pessoa terá as impressões 

digitais iguais a de outra e nem mesmo entre os próprios dedos de sua mão, ou seja, ninguém 

terá impressões papilares idênticas às impressões de outrem. Convém esclarecer que esta 

mesma variação ocorre nas outras regiões papilares. 
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Além destes fundamentos da Papiloscopia que funcionam como princípios basilares 

desta ciência, outras características - especialmente na área da Datiloscopia - são apresentadas 

como vantagens em relação a outros métodos de identificação humana, a justificar sua 

utilização quando da identificação civil e criminal. São elas: 

a) Classificabilidade 

Os desenhos papilares podem ser classificados e arquivados, o que permite que, ao 

ser incluído um novo desenho, haja a possibilidade de comparação com os pré-existentes, de 

forma que possa o profissional da área afirmar se ele pertence ou não à pessoa já inserida no 

arquivo. Nos bancos de impressões digitais manuais a classificação é realizada por meio de 

tipos e subtipos formando um código, gerando uma fórmula que será utilizada no momento do 

arquivamento. 

b) Praticidade 

Esta é uma característica que confere ao método enorme vantagem frente aos 

métodos mais modernos de identificação humana, como o exame com o Ácido 

Desoxirribonucléico – comumente conhecido como exame de DNA - e leitura da íris dos 

olhos. Fundamenta-se ela em que o método papiloscópico de obtenção de impressões 

papilares é rápido, simples, prático e de baixo custo, pois basta tinta de impressão e papel para 

se realizar uma coleta. Outro grande uso do método papiloscópico que está intrinsecamente 

ligado a esta característica quando comparado aos outros procedimentos é a possibilidade de 

revelação de fragmentos de impressões papilares encontrados em local de crime, 

possibilitando a coleta de vestígios, que funcionarão como prova material para a determinação 

de autoria. 

1.2.2 Tipos Fundamentais da Papiloscopia 

O estudo da Papiloscopia atual, na qual é utilizado o método Vucetich1, determina 

que o desenho datiloscópico seja composto por três sistemas: marginal, basilar e nuclear, 

definindo-os como: 

                                            
1 Criminalista argentino nascido em Lessina, Dalmacia às margens do Adriático, território da atual Croácia, 

criador do sistema datiloscópico argentino de identificação,considerado o mais perfeito sistema de identificação 
individual e universalmente reconhecido como infalível. Sua família emigrou para a República da Argentina 
quando ele tinha 24 anos. Ingressou na polícia da Província de Buenos Aires (1888), com o posto de meritório e 
prestando serviço no Escritório de Estatística. Até então, a técnica utilizada para a individualização de pessoas 
era o Método Antropométrico idealizado pelo francês Alphonse Bertillión (1853-1914), o MétodoBertillonage 
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a) Sistema basilar: as linhas limitadas entre a prega interfalangeana e a diretriz 

basilar ou inferior; 

b) Sistema marginal: as linhas mais externas situadas a partir da diretriz marginal ou 

superior; 

c) Sistema nuclear: é o envolvido pelas linhas diretrizes. 

Os encontros dos sistemas marginal, nuclear e basilar possibilitam ou não o 

aparecimento de figuras as quais se convencionou chamar deltas. Segundo o manual de 

procedimentos, chamado “Identificação Criminal”, produzido pelo Instituto de Identificação 

do Departamento de Polícia Federal, o conceito de delta será “o espaço triangular formado por 

três sistemas de linhas que, correndo paralelos, encurvam-se em direções opostas, deixando 

um espaço em branco, triangular, dotado ou não de referência.” (BRASIL, 1987, p. 45). 

Após o conhecimento do que seja um delta, podemos definir os tipos fundamentais 

do sistema Vucetich, que são: 

a) Arco; 

b) Presilha Externa; 

c) Presilha Interna; 

d) Verticilo. 

1.2.2.1 Arco 

O tipo fundamental arco se caracteriza por ser aquele em que inexiste a formação de 

deltas, sendo, portanto, um datilograma adéltico, possuindo linhas que atravessam o 

datilograma em trajetórias quase paralelas e abauladas, podendo ter alguma curvatura, porém 

não suficiente para formar um delta. 

                                                                                                                                        
(1882), baseado nas medidas de certas partes do corpo humano e em particularidades fisionômicas. 
Encarregado de criar o Serviço de Identificação Antropométrica (1891), observou a deficiência e insegurança 
do método francês e acrescentou também as impressões digitais. A aprovação deste sistema foi verificada 
pioneiramente na cidade de Necochea (1892) e o sistema datiloscópico substituiu definitivamente o 
antropométrico a partir de 01 de janeiro (1896) como método de identificação no Escritório de La Plata. No 
Segundo Congreso Médico de Buenos Aires, apresentou seu trabalho Dactiloscopía Comparada (1904), 
contendo os fundamentos de seus estudos e suas relações com as ciências biológicas e estabelecia comparações 
com os diversos sistemas individualizadores idealizados por seus antecessores. Com esta obra, provou 
cientificamente a eficiência e a infalibidade de seu método e o reconhecimento internacional. Foi nomeado 
(1911) perito identificador e diretor do Registro Nacional de Identificación, que depois seria o Registro 
Nacional de las Personas, e morreu na cidade de Dolores, próximo a Buenos Aires. (FERNANDES, (s.d.)) 
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O arco sofre subclassificações que irão particularizar as diferenças do tipo 

fundamental, principalmente, quanto à morfologia. São elas: 

a) Arco abaulado central; 

b) Arco abaulado esquerdo; 

c) Arco abaulado direito; 

d) Arco bifurcado interno; 

e) Arco bifurcado externo; 

f) Arco bifurcado duplo; 

g) Arco angular; 

h) Arco apresilhado interno; 

i) Arco apresilhado externo. 

1.2.2.2 Presilha Externa 

Este tipo fundamental tem como característica principal a formação de somente um 

delta que estará situado à esquerda do observador, possibilitando a formação de um núcleo, o 

qual apresenta uma ou mais linhas que, a partir da direita do observador, se dirigem à região 

central do desenho, curvando-se e retornando ou tendendo a retornar ao lado originário, 

formando o que se caracterizou chamar laçada, que pode ser uma ou várias, dependendo do 

desenho datiloscópico. 

Para que um tipo fundamental seja considerado presilha deve ter como requisito 

primordial que o delta e a laçada estejam independentes entre si, e que esta última tenha uma 

perfeita inflexão, ou seja, que o encurvamento seja suficiente para que a laçada se complete. 

As subclassificações que irão particularizar as diferenças do tipo fundamental 

presilha externa, principalmente quanto à morfologia, serão: 

a) Presilha externa normal; 

b) Presilha externa invadida; 

c) Presilha externa dupla; 

d) Presilha externa ganchosa. 

1.2.2.3 Presilha Interna 

Neste tipo fundamental, em oposição ao anterior, há como característica principal a 

formação de somente um delta, situado à direita do observador, possibilitando a formação de 
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um núcleo, o qual apresenta uma ou mais linhas que, a partir da direita, se dirigem à região 

central do desenho, curvam-se e retornam ou tendem a retornar para o lado originário, 

formando uma ou mais laçadas. Valem para tal tipologia as mesmas observações a respeito 

das características que devem possuir as presilhas descritas no item anterior. 

As subclassificações que irão particularizar as diferenças do tipo fundamental 

presilha interna, principalmente quanto à morfologia, serão: 

e) Presilha interna normal; 

f) Presilha interna invadida; 

g) Presilha interna dupla; 

h) Presilha interna ganchosa. 

1.2.2.4 Verticilo 

O tipo fundamental conhecido como verticilo é aquele dotado de, no mínimo, dois 

deltas, em geral situados um à direita e outro à esquerda do observador, provocando a 

visualização de um núcleo de formato variado, geralmente elipsóide, o qual apresenta pelo 

menos uma linha curva à frente de cada um dos deltas, devendo formar um curso harmônico, 

ou seja, sem interrupção no seu percurso. 

Os verticilos são subclassificados de acordo com sua forma em: 

a) Verticilo circular; 

b) Verticilo espiral; 

c) Verticilo ovoidal; 

d) Verticilo sinuoso; 

e) Verticilo ganchoso; 

f) Verticilo de núcleo indefinido.  

1.4.2.5 Tipos sem classificação 

Existem alguns desenhos datiloscópicos que, em virtude de seu formato ou causas 

externas, fogem às características preconizadas para cada um dos tipos fundamentais. São os 

casos dos desenhos: 

- anômalos que, devido à formação de suas cristas papilares, apresentam um desenho 

que não se enquadra em nenhum dos tipos anteriormente descritos; 



20 
 

- acidentais, os quais, por interferência externa, apresentam marcas permanentes que 

danificam o desenho datiloscópico, impossibilitando sua classificação originária, 

como no caso do tipo cicatriz. 

Existem alguns casos em que o indivíduo, por ter sofrido a perda parcial ou total de 

um ou mais dedos, por motivos óbvios não poderá ser classificado em nenhuma das hipóteses 

preconizadas acima. Neste caso seu datilograma será rotulado como pertencente ao tipo 

amputação.  

1.2.3 Fórmula Datiloscópica 

O Sistema Vucetich de classificação das impressões digitais atribuiu a cada um dos 

tipos fundamentais letras e números que formam a fórmula datiloscópica, a qual possibilitará 

o arquivamento e posterior consulta das individuais datiloscópicas incluídas no sistema. A 

fórmula datiloscópica é configurada da seguinte forma: Polegar da mão direita/Polegar da 

mão esquerda; seguida de: Demais dedos da mão direita/Demais dedos da mão esquerda, 

formando símbolo assim exemplificado: A-3333 (mão direita) / V-4444 (mão esquerda). 

Foi criada uma chave de classificação que atribuiu aos tipos fundamentais os 

seguintes códigos: 

TIPOS FUNDAMENTAIS POLEGARES DEMAIS DEDOS 

ARCO A 1 

PRESILHA INTERNA I 2 

PRESILHA EXTERNA E 3 

VERTICILO V 4 

TABELA 1 – Chave de classificação dos Tipos Fundamentais. 

Foram ainda conferidos os seguintes códigos para os tipos sem classificação: 

TIPOS SEM 

CLASSIFICAÇÃO 
POLEGARES DEMAIS DEDOS 

ANÔMALOS AN 5 
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CICATRIZ X 6 

AMPUTAÇÃO O 7 

TABELA 2 – Chave de classificação dos tipos sem classificação. 

Particularmente, o Instituto Nacional de Identificação do Departamento de Polícia 

Federal - INI/DITEC/DPF - aplicava, quando utilizava o banco de dados manual de 

impressões digitais, para os polegares as mesmas numerações dos demais dedos na formação 

de sua fórmula datiloscópica. Segundo seu manual de procedimentos, chamado “Identificação 

Criminal” (BRASIL, 1987, p. 131-132), era assim que se deviam arquivar as individuais 

datiloscópicas enviadas àquele Instituto: 

O arquivamento das individuais datiloscópicas será efetuado com base nos tipos 
estabelecidos na CHAVE DE CLASSIFICAÇÃO. 
A primeira grande divisão do arquivo é feita pela classificação do polegar direito, 
obedecendo à ordem do valor numérico dos respectivos símbolos de 1 a 7. 
A seguir, divide-se cada um dos sete grupos assim formados, combinando-se, na 
mesma ordem, a classificação do polegar direito com a classificação do polegar 
esquerdo, conforme se segue: 
1/1→1/7; 2/1→2/7; 3/1→3/7; 4/1→4/7; 5/1→5/7; 6/1→6/7; 7/1→7/7; o 
subseqüente desdobramento das divisões assim obtidas, é feito pela classificação dos 
demais dedos da mão direita, de 1111 a 7777.  
[...] 
Finalmente, para cada uma das combinações anteriores da mão direita, representada 
no numerador da fração, faz-se o desdobramento, no denominador, exatamente 
como demonstrado para a mão direita [...]. 

Então, no arquivo do INI/DPF as pessoas poderiam ser classificadas desde a fórmula: 

1/1 para polegares e 1111/1111 demais dedos, que correspondem à existência de arcos em 

todos os dedos das mãos (direita e esquerda) até o tipo sem classificação amputação que será 

7/7, para os polegares e 7777/7777 para os outros dedos, ou seja, esta pessoa não apresenta as 

falangetas dos dedos das mãos. 
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2 ASPECTOS LEGAIS DA IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL  

O Código de Processo Penal - CPP - Decreto-Lei nº 3.689, de 03/10/1941, prevê em 

seu artigo 6º, inciso VIII, que o indiciado deve ser identificado pelo processo datiloscópico, in 

verbis 

Art. 6º Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade 
policial deverá: 
 [...] 
 VIII – ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, 
e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes. 

Pelo exposto, a autoridade policial poderia determinar a identificação criminal de 

qualquer indiciado sendo limitado simplesmente pelas condições técnicas, ou seja, pela 

disponibilidade ou não de pessoal e equipamentos que possibilitasse a realização da 

identificação criminal.  

Alguns julgados foram questionados a respeito de a identificação criminal tratar-se 

de um ato de constrangimento ilegal por parte da autoridade policial, a ponto de o Supremo 

Tribunal Federal – STF - ter pacificado a questão com a edição do enunciado de Súmula nº 

568, editada em 07/12/1975, que preceitua: “A identificação criminal não constitui 

constrangimento ilegal, ainda que o indiciado já tenha sido identificado civilmente”.  

Interessante dizer que, caso a pessoa indiciada não quisesse se submeter ao processo 

datiloscópico, determinado pela autoridade policial, estaria cometendo o crime de 

desobediência, previsto no artigo 330 do Código Penal Brasileiro – CPB. 

2.1 A identificação criminal na Constituição Federal de 1988 

Com a promulgação da CR/88, em 05/10/1988, houve uma mudança significativa em 

relação à permissão legal para realização da identificação criminal, pois o inciso LVIII do 

artigo 5º da Carta Magna, em sentido contrário da Súmula determinou: “O civilmente 

identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em 

lei”.  

Sobre esta questão CABETTE (2008) assim se posicionou 

Desse modo, somente situações práticas nas quais seja imprescindível a 
identificação – visando muitas vezes a segurança quanto à identidade do investigado 
para evitar-se (sic) ocorrências de injustiça devido a uso de documentos falsos ou 
enganos desastrosos para a Justiça Criminal – teriam o condão de justificar a 
realização de tal ato. A identificação criminal, com o advento da nova ordem 
constitucional, perde totalmente seu caráter de simples opróbrio ao suspeito, para 
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adquirir uma função estritamente instrumental, cabendo, porém, ao legislador 
ordinário estabelecer os casos em que sua utilização poderá ser coerente com tal 
orientação constitucional. 

Portanto, se a pessoa comprovar sua identificação civil, ou seja, apresentar 

documento de identidade válido, não será necessário a “repetição” da identificação, sendo 

somente exigida a juntada de cópia do documento apresentado no bojo do inquérito policial.  

Questionável a inclusão do tema identificação criminal como matéria constitucional, 

aliás, como tantas outras lá inseridas que tiveram a constitucionalização formal, porque com o 

intuito de proibir abusos que poderiam ser tratados pela legislação infraconstitucional, o 

constituinte, não só a constitucionalizou, mas a inseriu como cláusula pétrea. Neste sentido é 

o posicionamento de NUCCI (2005, p. 92), transcrito a seguir: 

Trata-se de norma de indevida inserção na Carta Magna, que, à época de sua 
elaboração, teve por finalidade corrigir a publicidade que se costumava dar ao fato 
de determinada pessoa – especialmente as conhecidas do grande público – ser 
criminalmente identificada, como se isso fosse desairoso e humilhante. A norma tem 
contorno de direito individual, unicamente porque o constituinte assim o desejou 
(formalmente constitucional), mas não é matéria para constar em uma Constituição 
Federal.  

A respeito da aplicabilidade deste dispositivo da CR/88, Sylvio Motta defende que a 

referida norma constitucional tem eficácia contida, portanto a regulamentação deve ser a mais 

restrita possível não podendo o legislador excepcioná-la de tal forma a transformar em regra 

geral e a não identificação criminal em exceção, in verbis 

Portanto, estamos diante de um dispositivo constitucional de eficácia contida (ou 
restringível) onde a criatividade do legislador, ao regulamentá-lo, é bastante 
reduzida. A regra geral — auto-aplicável — é a de que o civilmente identificado não 
será submetido à identificação criminal, esta apenas ocorrerá, como ultima ratio, 
quando não sobrevier outra forma de individualização do suspeito presumidamente 
inocente. Na verdade enquanto a(s) lei(s) ordinária(s) não surgir(em), torna-se 
inexoravelmente inconstitucional qualquer identificação criminal do civilmente 
identificado. E mais: a lei superveniente deve ser razoável, ou seja, deve observar o 
princípio da proporcionalidade na sua acepção substantiva. Por exemplo: se uma lei 
ordinária, formalmente constitucional, determinar que o contraventor do jogo do 
bicho deve ser identificado criminalmente, ainda que civilmente identificado, tal lei, 
sem dúvida alguma, seria inquinada de inconstitucionalidade material, não por 
afronta à interpretação literal, mas antes por desrespeito à natureza da norma 
constitucional, que é de eficácia contida. Seria inadmissível que, a pretexto de 
regulamentar, o legislador infraconstitucional subvertesse o espírito da norma, 
transformando em regra geral o que a Carta exige seja exceção. (2009). 

Depreende-se que, com a edição da CR/88, o inciso VIII do artigo 6º do CPP não foi 

totalmente recepcionado, ou seja, o texto do inciso que determinava que a autoridade policial 

providenciasse a identificação criminal ficou agora restrito às hipóteses que fossem previstas 



24 
 

em lei ordinária. Além disso, o inciso LVIII do artigo 5º da CR/88 tornou suplantada a 

Súmula nº 568 do STF, conforme observação do sítio do STF transcrita a seguir:  

Súmula 568 
A IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL NÃO CONSTITUI CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL, AINDA QUE O INDICIADO JÁ TENHA SIDO IDENTIFICADO 
CIVILMENTE (VIDE OBSERVAÇÃO). 
[...] 
Observação 
A Súmula 568 está superada, considerando que a Constituição Federal de 1988, em 
seu art. 5º, LVIII, determina que o civilmente identificado não será submetido à 
identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Nesse sentido veja RHC 
66881 (RTJ 127/588), da Primeira Turma. 
Indexação: 
AUSÊNCIA, CONSTRANGIMENTO ILEGAL, IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL, 
INDEPENDÊNCIA, IDENTIFICAÇÃO CIVIL, INDICIADO.  

Deve-se esclarecer que a CR/88 não aboliu a identificação criminal totalmente, pois, 

por exemplo, no caso da pessoa que não comprove sua identidade civil no momento do 

indiciamento deverá ser submetido ao processo datiloscópico de identificação. Neste sentido 

posicionou-se o Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo – TACRIM: 

RSE 607.565/4 
Relator: Oliveira Santos 
Julgamento: 04/07/1990 
DESOBEDIÊNCIA - Agente que se recusa a ser identificado criminalmente - Fato 
ocorrido antes da Constituição Federal de 1988 - Pretendida aplicação da abolitio 
criminis - Inadmissibilidade. 
221 - O crime de desobediência, cujo objeto de tutela penal é a Administração 
Pública, continua existindo. A Constituição Federal não aboliu a identificação 
criminal. Não variando, assim, o objeto abstrato da tutela penal, não varia a norma 
penal que continua sendo idêntica. 

Alguns acusados - aproveitando a vacatio legis pela não regulamentação dos casos 

em que seria possível a identificação criminal, ainda que se tenha realizado a civil - tentaram 

bloquear a utilização deste procedimento, porém alguns tribunais entendiam não se tratar de 

constrangimento ilegal sua adoção, em virtude da gravidade do crime. Esse foi o pensamento 

do TACRIM de São Paulo destacado a seguir: 

HC 388234/2 
Relator: Oliveira Santos 
Julgamento: 26/07/2001 
IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL. SUBMISSÃO DO ACUSADO DA PRÁTICA DE 
ESTELIONATO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA: - 
INOCORRE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA HIPÓTESE DE SUBMISSÃO 
DE ADVOGADO, ACUSADO DA PRÁTICA DE ESTELIONATO, À 
IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL, UMA VEZ QUE SE TRATA DE CRIME 
INFAMANTE NÃO SE PODENDO PRESTIGIAR O ENTENDIMENTO DE QUE 
ESTARIA CANCELADA A SÚMULA 568 DO STF, POIS NA PRÁTICA, O 
PREVISTO NO ART. 5º, LVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL VEM 
SERVINDO DE VÁLVULA DE ESCAPE PARA DELINQÜENTES 
CONTUMAZES, QUE VEM SE FAZENDO PASSAR POR OUTRAS PESSOAS, 
CAUSANDO SÉRIOS EMBARAÇOS À ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA E, 
ATÉ MESMO, A PRISÃO DE INOCENTES. 
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Após a promulgação da CR/88, algumas legislações trouxeram em seus artigos 

normatizações determinando, pontualmente, casos que determinavam a realização da 

identificação criminal, pode-se citar, por exemplo: a Lei nº 9.034, de 03/05/1995; Lei nº 

8.069, de 13/07/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA; mas faltava a criação de 

uma legislação que tratasse especificamente da identificação criminal, exigência do texto 

constitucional. Esta necessidade foi suprida com a promulgação, em 07/12/2000, da Lei nº 

10.054 que regulamentou definitivamente os casos em que seria permitida a utilização do 

processo datiloscópico para a realização da identificação criminal. É importante esclarecer 

que as hipóteses de identificação previstas em outros regulamentos não foram revogadas por 

esta lei. Após a entrada em vigor da Lei nº 10.054/00, foi criado um dispositivo que 

determinou a identificação criminal nas hipóteses previstas na Lei nº 11.340/06, de 

07/08/2006, a popularmente conhecida “Lei Maria da Penha”. 

2.2 Comentários à Lei nº 10.054/00 

A Lei nº 10.054/002, em vigor a partir de 07 de dezembro de 2000, foi criada com o 

intuito de suprir uma das várias lacunas constitucionais existentes, no caso, a previsão das 

hipóteses legais que possibilitariam a identificação criminal do civilmente identificado. 

                                            
2 LEI N o 10.054, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2000. 

Dispõe sobre a identificação criminal e dá outras providências. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1o O preso em flagrante delito, o indiciado em inquérito policial, aquele que pratica infração penal de 
menor gravidade (art. 61, caput e parágrafo único do art. 69 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995), assim 
como aqueles contra os quais tenha sido expedido mandado de prisão judicial, desde que não identificados 
civilmente, serão submetidos à identificação criminal, inclusive pelo processo datiloscópico e fotográfico.  
Parágrafo único. Sendo identificado criminalmente, a autoridade policial providenciará a juntada dos materiais 
datiloscópico e fotográfico nos autos da comunicação da prisão em flagrante ou nos do inquérito policial. 
Art. 2o A prova de identificação civil far-se-á mediante apresentação de documento de identidade reconhecido 
pela legislação.  
Art. 3o O civilmente identificado por documento original não será submetido à identificação criminal, exceto 
quando:  
I - estiver indiciado ou acusado pela prática de homicídio doloso, crimes contra o patrimônio praticados 
mediante violência ou grave ameaça, crime de receptação qualificada, crimes contra a liberdade sexual ou 
crime de falsificação de documento público; 
II - houver fundada suspeita de falsificação ou adulteração do documento de identidade; 
III - o estado de conservação ou a distância temporal da expedição de documento apresentado impossibilite a 
completa identificação dos caracteres essenciais; 
IV - constar de registros policiais o uso de outros nomes ou diferentes qualificações; 
V - houver registro de extravio do documento de identidade; 
VI - o indiciado ou acusado não comprovar, em quarenta e oito horas, sua identificação civil. 
Art. 4o Cópia do documento de identificação civil apresentada deverá ser mantida nos autos de prisão em 
flagrante, quando houver, e no inquérito policial, em quantidade de vias necessárias.  
Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
Brasília, 7 de dezembro de 2000; 179o da Independência e 112o da República. 
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Objetivando dissecar os aspectos desse importante normativo, faz-se necessário apresentá-lo 

de forma esmiuçada, artigo por artigo. 

A partir de sua vigência, a Lei nº 10.054/00 serviu como um norte em que os juristas 

e as autoridades policiais se balizaram ao tratar do assunto identificação criminal. A seguir 

serão discutidas as particularidades trazidas no seu bojo.  

a) “O preso em flagrante delito, o indiciado em inquérito policial, aquele que pratica 

infração penal de menor gravidade (art. 61, caput e parágrafo único do art. 69 da Lei nº 9.099, 

de setembro de 1995), assim como aqueles contra os quais tenha sido expedido mandado de 

prisão judicial, desde que não identificados civilmente, serão submetidos à identificação 

criminal, inclusive pelo processo datiloscópico e fotográfico.”  

“Parágrafo único. Sendo identificado criminalmente, a autoridade policial 

providenciará a juntada dos materiais datiloscópico e fotográfico nos autos da comunicação 

da prisão em flagrante ou nos do inquérito policial” (artigo 1º). 

Este artigo especifica os casos em que se deve identificar criminalmente os 

indivíduos, se eles não possuírem a identificação civil, independente do crime que estejam 

sendo acusados. Portanto, se a pessoa for presa em flagrante delito, cometer infração de 

menor gravidade ou de menor potencial ofensivo, como diz a lei, for presa por mandado 

judicial deverá ser encaminhada para a identificação datiloscópica e fotográfica. 

As três primeiras hipóteses apontadas pelo dispositivo têm por escopo fazer com que 

se determine com certeza quem é a pessoa que está sendo detida, independente de como ela se 

apresenta. O último caso visa evitar que algum inocente seja preso no lugar da efetiva pessoa 

que o Poder Judicário mandou prender. O ato seria realizado de maneira mais eficiente se, 

junto ao mandado, viesse a impressão digital da pessoa processada, para que o papiloscopista 

pudesse realizar a comparação e comprovar que a prisão é correta. 

b) “A prova de identificação civil far-se-á mediante apresentação de documento de 

identidade reconhecido pela legislação” (artigo 2º).  

O dispositivo acima quis especificar quais documentos deveriam ser aceitos como 

efetivas provas de identificação civil.  Porém, cometeu-se uma grande incongruência, pois, 

como o sentido da lei e da CR/88 era não realizar a identificação pelo método datiloscópico 

daqueles alguma vez identificados, ignoraram os legisladores que alguns documentos 
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reconhecidos como de identificação pela legislação não precisam da identificação 

datiloscópica em sua confecção.  

O melhor exemplo é a Carteira Nacional de Habilitação - CNH, que - desde a edição 

do artigo 159 do Código Nacional de Trânsito- CTB3, publicado em 23/09/1997, com 

vigência a partir de 22/01/1998 - passou a valer como documento de identidade. Porém, para 

sua obtenção, não se realiza a identificação datiloscópica do futuro condutor. 

Ora, como a vigência do novo CTB é anterior à entrada em vigor da lei em debate, 

então, em respeito à boa técnica legislativa, deveriam os nossos representantes ter previsto 

que a CNH não seria o melhor instrumento para comprovar a identificação civil, com a 

finalidade de permitir a coleta das impressões datiloscópicas através da identificação criminal. 

Do mesmo modo, algumas carteiras profissionais também não realizam o procedimento 

destacado. 

Esta não observância de quais documentos merece figurar como substitutos do 

processo datiloscópico como elemento de identificação criminal, acabaram por minimizar a 

grande importância a ser dada à matéria, pois, além de causar prejuízo imensurável às 

investigações policiais e à própria justiça - como se discutirá adiante - em alguns casos, a 

proibição da identificação criminal ferirá princípios fundamentais como o direito à liberdade e 

à dignidade da pessoa humana, os quais, como defendem alguns juristas, são princípios 

transnacionais, por balizarem a Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

c) “O civilmente identificado por documento original não será submetido à 

identificação criminal, exceto quando:” (artigo 3º). 

“I – estiver indiciado ou acusado pela prática de homicídio doloso, crimes contra o 

patrimônio praticados mediante violência ou grave ameaça, crime de receptação qualificada, 

crimes contra a liberdade sexual ou crime de falsificação de documento público”.  

Trata-se do dispositivo mais controvertido da lei, em especial o citado inciso I. 

Justificados na redação deste inciso, juristas opinam pela inconstitucionalidade da lei, devido 

à determinação de identificação criminal de indivíduos independente de possuírem ou não 
                                            

3 “Art. 159. A Carteira Nacional de Habilitação, expedida em modelo único e de acordo com as 

especificações do CONTRAN, atendidos os pré-requisitos estabelecidos neste Código, conterá 

fotografia, identificação e CPF do condutor, terá fé pública e equivalerá a documento de identidade 

em todo o território nacional”. 
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identificação civil e à falta de critério na escolha de quais crimes deveriam estar elencados no 

artigo.  

Luiz Flavio Gomes (apud SÉRGIO SOBRINHO, 2003, p. 178) é um dos que 

contestam a lei por não observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Em 

sentido contrário, Luiz Carlos Agudo não concorda com este pensamento, embora anua sobre 

a falta de critério para a escolha dos crimes cujos autores deveriam se submeter à 

identificação criminal independente da civil, ao afirmar:  

Ousamos, com a devida vênia, discordar da opinião mencionada. Ora, se a própria 
Constituição Federal estabelece que o civilmente identificado somente será 
submetido a identificação criminal nas hipóteses previstas em lei, não podemos 
negar que o elenco estabelecido pelo legislador encontra-se entre as exceções. Que o 
critério utilizado é ilógico (no sentido de não incluir outros crimes também graves), 
não discordamos, mas os crimes citados são exceções legais, portanto, 
constitucionais. Os benefícios da identificação são enormes levando-se em conta 
métodos avançados de investigação em especial quanto a (sic) papiloscopia e a (sic) 
utilização da computação. Portanto, não nos parece desproporcional a identificação, 
face os benefícios que se apresentam. (2003). 

De fato, a disposição constitucional admite que se faça ressalva a alguns casos a 

regra de não identificar quem comprove a identificação civil, portanto ao remeter para a lei as 

exceções à regra geral, o constituinte outorgou permissivo ao legislador infraconstitucional 

neste sentido.  

Quanto ao critério de escolha dos crimes que deveriam fazer parte deste elenco, o 

legislador deveria usar o critério de crimes de maior gravidade, como por exemplo, os crimes 

qualificados como hediondos, além dos considerados equiparados (tráfico de drogas, tortura e 

terrorismo). Além destes não poderia ficar de fora o estelionato e todos os crimes de falso, 

devido aos meios empregados para cometê-los, embora tais delitos possam ser enquadrados 

no próximo inciso. 

Wendt (2001) posiciona-se na direção de ampliação do rol de crimes considerados 

necessários a constar deste inciso. São suas palavras: 

Resta saber se poderíamos alargar essa última hipótese – falsificação de documento 
público –, pois que se a lei considera temerário acreditar no documento de 
identidade civil apresentado pelo falsário, determinando a sua identificação criminal, 
porque não fazê-lo com relação a todo o Capítulo III do Título X do Código Penal, 
referente aos delitos de “Falsidade Documental”? Certamente, data venia, pecou o 
legislador ao omitir as outras hipóteses, especialmente a referente ao uso de 
documentos falsos, (grifo do autor) conforme art. 304 do CP. 

Sylvio Motta considera esta relação como numerus clausus, não sendo, portanto, 

admitidas “outras hipóteses ou ampliações”, como o artigo 109 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente e o artigo 5º da Lei nº 9.034/95, afirmando que  
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Em nossa opinião, o rol do artigo 3º é numerus clausus, ou seja, taxativo, não 
admitindo outras hipóteses ou ampliações. A aplicação analógica do artigo 109 do 
ECA — cumulado com o artigo 3º do CPP — fazia sentido antes da edição da Lei 
10.054/2000, mas agora não faz mais sentido. Se o legislador quisesse novas 
hipóteses, as teria mencionado ou aberto esta possibilidade. (2009). 

Ousa-se discordar deste posicionamento, pois se trata de hipóteses especialíssimas 

que não confrontam esta lei. Estes casos serão minuciosamente discutidos no tópico seguinte. 

Importante ressaltar que a pessoa indiciada deve sempre apresentar o documento 

original de identidade como diz o caput deste artigo para que se evite a utilização de cópias 

que, com o avanço tecnológico, são facilmente passíveis de adulteração, permitindo uma falsa 

identificação da pessoa acusada do delito. 

d) “O civilmente identificado por documento original não será submetido à 

identificação criminal, exceto quando:” (artigo 3º). 

[...] 

“II – houver fundada suspeita de falsificação ou adulteração do documento de 

identidade”;  

No caso do inciso II, para se determinar a identificação deve a autoridade policial 

estar fundamentada em indícios provenientes da investigação ou em laudo pericial que 

possibilite que ele desconsidere a fé pública que, a princípio, todo documento de identificação 

possui, evitando que cometa o crime de abuso de autoridade.  

e) “O civilmente identificado por documento original não será submetido à 

identificação criminal, exceto quando:” (artigo 3º). 

[...] 

“III – o estado de conservação ou a distância temporal da expedição de documento 

apresentado impossibilite a completa identificação dos caracteres essenciais”;  

Para mandar realizar a identificação neste caso a autoridade policial deve também 

fundamentar sua decisão, trazendo para os autos os elementos que, no seu entendimento, 

impossibilitem a identificação dos caracteres essenciais. 

Uma questão importante é determinar o que são caracteres essenciais. Agudo (2003) 

enumera-os como sendo “o número de registro, nome do portador, data de nascimento, 

filiação e naturalidade constantes da identidade civil”. Acrescente-se a estes a impressão 

digital aposta no documento, pois este deve ser o principal caractere identificador em um 

documento de identidade civil. 
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No que se refere ao estado de conservação do documento, se alguns dos itens 

essenciais, constantes do documento de identificação apresentado estiverem deteriorados, de 

forma que se torne ilegível sua visualização, deverá a autoridade policial determinar a 

identificação da pessoa para que se consiga localizar quem realmente ela é. Pois, muitas vezes 

pessoas inescrupulosas fazem alterações gráficas nos documentos de identidade, através, por 

exemplo, da supressão ou adição de caracteres para se fazerem passar por outra pessoa, no 

intuito de ludibriar os agentes da lei, quando são surpreendidos cometendo algum delito. 

Portanto, assim agindo ela prevenirá a utilização desses documentos indevidamente. 

Se a impressão digital aposta no documento de identificação estiver inutilizada, ou 

seja, se não for possível determinar os caracteres caracterizadores do datilograma, será 

imprescindível a coleta da individual datiloscópica do acusado para, através de uma perícia 

datiloscópica, se confirme ou não ser ele a pessoa individualizada quando da emissão do 

documento de identificação. 

A segunda hipótese aventada neste inciso é a distância temporal de expedição do 

documento, para que a autoridade policial desconsidere a identificação civil.  

Questão interessante é determinar o que seria a distância temporal que suscitará a 

imposição da identificação criminal. Neste caso haverá uma discricionariedade por parte da 

autoridade policial para dizer o que seria este período, a não ser que a instituição exponha por 

regulamentos internos a partir de quanto tempo deva se realizar a identificação criminal por 

este motivo. 

Outra questão é se a distância temporal irá modificar tanto os caracteres essenciais de 

forma a permitir nova identificação. Tomando por exemplo a carteira de identidade civil, a 

única grande modificação que ocorrerá pelo decurso do tempo será na fotografia da pessoa 

identificada, caso ela esteja em boas condições de uso, pois os ditos caracteres essenciais não 

serão modificados, exceto talvez, o nome do portador, será modificado em razão de 

casamento, por exemplo.  

A identificação datiloscópica será a mesma devido às características das impressões 

digitais discutidas anteriormente. Ocorre que muitas vezes a pessoa tira a carteira quando é 

criança ou adolescente e, chegando a idade adulta, seus traços fisionômicos estão alteradas. 

Por isso, para melhor segurança da justiça, no sentido de não cometer injustiça na 

identificação, deve ser determinada a coleta das impressões digitais para se confirmar se o 

portador da carteira é realmente aquele que se apresenta perante a autoridade policial ou 
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judicial. Pois, de todos os caracteres essenciais, o único elemento particularizador confiável é 

o material datiloscópico. Portanto, se o objetivo é individualizar o indiciado, será essencial a 

identificação criminal. 

f) “O civilmente identificado por documento original não será submetido à 

identificação criminal, exceto quando:” (artigo 3º). 

[...] 

“IV – constar de registros policiais o uso de outros nomes ou diferentes 

qualificações”;  

Para se determinar a identificação criminal com base neste inciso a autoridade 

policial deve antes consultar os arquivos a que tiver acesso para comprovar a utilização de 

outros registros com nomes ou qualificações diferentes. Faltou definir o que seriam estas 

qualificações. A dificuldade seria a existência de arquivos atualizados para uma pesquisa 

criteriosa e o compartilhamento de dados entre as diferentes Unidades da Federação, para 

criminosos que atuam em diversos Estados.  

Este procedimento qualificará o autor do delito, independente do nome utilizado, 

permitindo ao juiz ter a verdadeira noção de sua vida pregressa, ou seja, de seus antecedentes 

criminais no momento da aplicação da pena. 

g) “O civilmente identificado por documento original não será submetido à 

identificação criminal, exceto quando:” (artigo 3º). 

[...] 

“V – houver registro de extravio do documento de identidade”;  

Embora, a princípio, pareça vexatória - como sugere Motta, ao afirmar que o cidadão 

que houver perdido sua carteira fica indefinidamente sujeito à identificação criminal. Em suas 

palavras:  

A autoridade deverá tomar cuidado para não submeter á identificação criminal 
aquele que perdeu seu documento e, frustadas (sic) as tentativas de reencontrá-lo, 
tiver providenciado uma 2ª via. Seria realmente risível que aqueles que perderam um 
documento de identidade passem a, por este motivo, estarem eliminados da garantia 
constitucional. (2009). 

Tal medida vem no sentido de preservar a dignidade da pessoa humana e o princípio 

da verdade processual, ao não permitir que inocentes sejam implicados injustamente como 

autores de crimes, através da utilização indevida de seus documentos de identidade por 
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terceiros. Portanto, ela se mostra acertada, pois só assim evita-se o enxovalhamento da 

reputação de cidadãos de bem. 

h) “O civilmente identificado por documento original não será submetido à 

identificação criminal, exceto quando:” (artigo 3º). 

[...] 

“VI – o indiciado ou acusado não comprovar, em quarenta e oito horas, sua 

identificação civil”. 

O inciso referenciado - embora tenha sido inserido para privilegiar o dispositivo 

constitucional de onde deriva esta lei - causa certa dificuldade de entendimento em sua razão 

de ser, já que, ao diferir o momento da identificação, vai de encontro ao próprio normativo 

constitucional, quando este impõe que, ao não possuir nenhum documento que comprove sua 

identidade, o indiciado deverá ser identificado.  

Segundo o texto infraconstitucional, se o autor do delito não estiver na posse do 

documento na hora, poderá solicitar a alguém que o traga, ou mesmo solicitar que os policiais 

o acompanhem ao local onde o documento esteja. Ao liberar o indivíduo para que em 

quarenta e oito horas se identifique, indiretamente estará possibilitando sua fuga, sem a devida 

comprovação quanto à autoria, o que poderá ocasionar o registro de dados criminais em nome 

de algum inocente, caso aquele se apresente como este no momento da prisão. Esta 

preocupação é expressa também por Motta, que pontua 

O artigo 3º, inciso VI, suscita alguma perplexidade. Se o indivíduo não apresentar 
sua identificação civil original, será naturalmente submetido à identificação 
criminal. O artigo 5º, inciso LVIII da Constituição, e o 3º da lei em comento, 
existem apenas para aqueles que possuem identificação civil. Se houver suspeita de 
que a identificação apresentada não é válida, não cabe conceder prazo de 48 horas, 
mas sim aplicar o inciso cabível do artigo 3º. Se o indivíduo alegar que possui 
identificação civil e não a apresentar por original, também cabe a identificação 
criminal (caput do artigo 3º). Podemos imaginar que uma pessoa conduzida a uma 
delegacia sem que esteja com sua identidade original tenha a oportunidade de pedir a 
alguém que a leve até ao distrito policial ou que seja conduzido até sua casa ou local 
de trabalho para buscá-la, mas não imaginamos que o prazo de 48 horas seja cabível 
neste caso. Anote-se que a lavratura do flagrante, se for o caso, tem prazo menor. 
Também não parece normal que, quando pairem dúvidas a respeito da identidade do 
indivíduo, o mesmo tenha 48 horas para comprová-la, ou, quem sabe, escafeder-se. 
Assim, sobre a aplicação deste inciso confessamos nossa dúvida, que esperamos irá 
desaparecer com o passar do tempo e a consideração a respeito do que sobre ele 
disser a doutrina e os tribunais. (2009) 

No caso de indiciamento em inquérito policial não proveniente de flagrante delito - 

em que a pessoa intimada para prestar esclarecimentos deve, ao se apresentar perante a 
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autoridade, comprovar sua identidade - não se justifica a aplicação deste inciso para quem 

comparece sem apresentar nenhuma forma de identificação como pessoa física. 

i) “Cópia do documento de identificação civil apresentada deverá ser mantida nos 

autos de prisão em flagrante, quando houver, e no inquérito policial, em quantidade de vias 

necessárias” (artigo 4º). 

Trata-se de medida administrativa para se comprovar a existência de documento civil 

que justificou a dispensa da identificação criminal determinada pelo Código de Processo 

Penal. 

j) “Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação” (artigo 5º). 

Com a edição do referido dispositivo, determinou-se a vigência imediata da lei, sem 

a revogação de qualquer normativo anterior que tratasse do tema identificação. 

2.3 Outras legislações que tratam da identificação criminal 

Antes da implementação da Lei nº 10.054/00, algumas outras legislações trouxeram 

como parte integrante de seus comandos normativos a determinação de identificação criminal 

para as matérias específicas abordadas nestas leis. 

 Segundo a doutrina mais especializada, duas legislações trataram deste tema antes 

da edição da Lei nº 10.054/00, a saber: o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei do 

Combate ao Crime Organizado. Após a vigência da referida lei, o tema identificação criminal 

voltou a aparecer na Lei de Combate a Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, 

também conhecida como “Lei Maria da Penha”. 

2.3.1 Estatuto da Criança e do Adolescente 

A Lei nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente - em seu artigo 109 

determina:  

Art. 109 - O adolescente civilmente identificado não será submetido à identificação 
compulsória pelos órgãos policiais, de proteção e judiciais, salvo para efeito de 
confrontação, havendo dúvida fundada.  

A utilização da identificação criminal vem em consonância ao disposto na CR/88, ou 

seja, o identificado civilmente não a sofrerá, a não ser em ocasiões excepcionais em que haja 

dúvida insanável a respeito de quem é aquele adolescente que está sendo detido pela prática 

de ato infracional. Este procedimento será realizado para que, em respeito ao princípio da 
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presunção de inocência, possa a autoridade policial determinar a realização do confronto com 

a identificação civil apresentada pelo adolescente e esclarecer se corresponde à mesma 

pessoa. Prade, comentando este artigo, assim se refere: 

A ressalva acopla-se à cláusula "para efeito de confrontação, havendo dúvida 
fundada". Conquanto a exija quando não é possível individualizar dois ou mais 
adolescentes, para aferir a autoria do ato infracional, apesar da identificação civil, a 
não ser mediante o confronto entre as respectivas identificações criminais, a par do 
pressuposto da dúvida fundada (aquela baseada em evidências ostensivas e para 
evitar erro policial e/ou judiciário), (2009). 

Note-se que o referido autor esclarece o que seria para ele esta fundada dúvida, a 

qual seria aquela fundamentada no que chamou de “evidências ostensivas” para que não 

ocorra erro policial e/ou judiciário, ou seja, seria simplesmente para coibir o uso de 

documento falso, não arquivando a individual coletada em nenhum banco de dados para 

futuras pesquisas. 

Agudo, opinando a respeito dessa ressalva diz: 

Assim, poderá ser submetido a (sic) identificação o adolescente (aquele entre doze e 
dezoito anos de idade), mesmo identificado civilmente, para efeito de confrontação, 
havendo dúvida fundada. Essa confrontação em caso de dúvida deve ser utilizada 
especialmente àqueles adolescentes com práticas reiteradas de atos infracionais e 
que, porventura, possam se utilizar de documentação falsa. (2003). 

Interessante destacar é a referência ao termo “adolescente”, para o qual sendo aquele 

com idade entre doze e dezoito anos. Portanto, na visão do autor, a criança, mesmo 

cometendo ato infracional, não será identificada com a finalidade de confronto. 

2.3.2 Lei de Combate ao Crime Organizado 

Dispõe o artigo 5º da Lei nº 9.034, de 03/05/1995, que trata do combate ao crime 

organizado:  

Art. 5º - A identificação criminal das pessoas envolvidas com a ação praticada por 
organizações criminosas será realizada independentemente da identificação civil. 

Percebe-se, tal qual a Lei nº 10.054/00, que a pessoa será identificada, mesmo que 

tenha identificação civil, bastando que ela seja considerada envolvida com organização 

criminosa. 

A Lei nº 10.217, de 11/04/2001, ampliou o âmbito de aplicação desta lei, inserindo 

dentre as hipóteses abrangidos por ela a formação de bando ou quadrilha e a associação 

criminosa, porém a identificação criminal continuou sendo permitida somente no caso da 

organização criminosa. 
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O conceito do que seria uma organização criminosa não foi definido na Lei nº 

9.034/95, tendo-se apropriado, para tanto, do conceito previsto na Convenção das 

Organizações das Nações Unidas - ONU - contra o Crime Organizado Transnacional, 

conforme leciona Souza: 

Com a adoção no Brasil da Convenção da ONU contra o Crime Organizado 
Transnacional (Decreto n.º 5.015/04), foi internalizada no ordenamento jurídico 
brasileiro a definição de organização criminosa como sendo o grupo estruturado de 3 
ou mais pessoas, existente há algum tempo e atuando com o propósito de cometer 
uma ou mais infrações graves ou enunciadas na Convenção, com a intenção de 
obter, direta ou indiretamente, benefício econômico ou material. (2007). 

Esta adequação de conceito utilizada é criticada por doutrinadores, inclusive pelo 

próprio Souza, que entende como inadequado aplicar o conceito de organizações criminosas 

transnacionais para organizações nacionais, considerando, portanto que a falta do conceito 

dificulta - e até impossibilita - a aplicação da lei, em suas palavras: 

Como se observa, urge corrigir o erro para que se possa dotar o estado brasileiro de 
condições legais de punir o crime organizado. A inexistência na legislação brasileira 
uma (sic) definição do que seja uma organização criminosa, dificulta, se não 
impossibilita, a punição do crime. O art. 2 da Convenção da ONU contra o Crime 
Organizado Transnacional (Decreto n.º 5.015/04), deixou de fora o crime organizado 
eminentemente nacional, como definido no artigo 3° da norma. (2007) 

Gomes (2002) também entende que a não conceituação do que seja uma organização 

criminosa tornou letra morta a Lei nº 9034/95, e por consequência todos os dispositivos legais 

relacionados com este conceito, dentre eles o artigo 5º, que trata da identificação criminal. Em 

outras palavras, para o autor, não será possível realizar a identificação criminal do civilmente 

identificado baseando-se unicamente em que ele faz parte de uma organização criminosa. 

Apesar deste entendimento, os tribunais vêm admitindo este tipo de justificativa para 

realização da identificação criminal. 

Neste sentido, decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, in verbis 

HC 2002.01.00.001960-9/DF 
Relator: Juiz Olindo Menezes 
Julgamento: 23/04/2002 
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL. 
CRIME RESULTANTE DE QUADRILHA OU BANDO. IDENTIFICAÇÃO 
CIVIL. REGIME LEGAL. 
1. A identificação criminal de pessoas envolvidas com a ação praticada por 
organizações criminosas será realizada independentemente da identificação civil, 
nos termos da previsão do art. 5º da Lei nº 9.034, de 03/05/95, regra especial 
compatível com os comandos derivados da Lei nº 10.054, de 07/12/0 (art. 2º, § 2º -
LICC). 2. Denegação da ordem de habeas corpus. 

Restaram dúvidas se, com a vigência da Lei nº 10.054/00, o artigo 5º da Lei nº 

9.034/95 estaria revogado. Motta, opinando a respeito, assim expõe: 
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Outra hipótese curiosa é a aplicação da identificação criminal aos acusados de 
envolvimento com organizações criminosas (art. 5º da Lei nº 9.034/95). De fato, 
como a Lei nº 10.054/00 dispôs integralmente sobre o tema, não seria incorreto 
entender que o art. 5º da Lei º 9.034/95 foi revogado. Veja-se que os acusados de 
integrarem organizações criminosas não foram relacionados no inciso I do art. 3º. 
Não custaria ao legislador acrescentar esta hipótese ou no inciso I ou em mais um 
novo inciso. Contudo, embora já tenhamos dito o quanto temos antipatia pela 
hipótese, as interpretações lógica, teleológica e histórica nos indicam que houve 
"apenas" mais um cochilo do legislador e que o art. 5º da Lei nº 9.034/95 continua 
em vigor. Em nosso entender, ele está errado (é inconstitucional), mas o legislador 
não quis excluir a hipótese, cabendo aqui, e apenas aqui, uma interpretação 
extensiva do art. 3º e seu inciso I. (2001). 

O melhor entendimento reza que não houve a revogação, nem expressa - como citado 

anteriormente - nem tácita do artigo 5º citado. Tal dispositivo acaba se enquadrando em mais 

um dos casos previstos na CR/88 como exceção à regra de não identificação criminal do 

civilmente identificado. 

2.3.3 Lei de Combate a Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher 

A Lei nº 11.340/06, de 07/08/2006, conhecida popularmente como “Lei Maria da 

Penha”, traz em seu artigo 12, inciso VI, o seguinte: 

Art. 12 - Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito 
o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar, de imediato, os 
seguintes procedimentos, sem prejuízo daqueles previstos no Código de Processo 
Penal:  
[...] 
VI - ordenar a identificação do agressor e fazer juntar aos autos sua folha de 
antecedentes criminais, indicando a existência de mandado de prisão ou registro de 
outras ocorrências policiais contra ele. 

A identificação prevista no artigo anterior seria, a princípio, mais um dos casos de 

exceção à regra insculpida em nossa Carta Magna. Joveli é um dos autores que pensam dessa 

forma, ao dizer: 

Tudo leva a crer que se trata mesmo de mais um tipo de identificação compulsória, 
por se tratar de situação especialíssima, haja vista a previsão legal de que os casos de 
violência doméstica e familiar contra a mulher devem ser monitorados e cadastrados 
pelos diversos órgãos públicos competentes, e a identificação datiloscópica torna 
mais fácil essa missão, inviabilizando eventuais homônimos e autorias 
indefinidas.(2006). 

Outros entendem o contrário, entre eles Gomes e Bianchini, argumentando que 

Por força do art. 12, VI, da Lei 11.340/2006, deve a autoridade policial, quando 
instaurado inquérito e desde que haja fumus delicti, "ordenar a identificação do 
agressor". Leitura rápida desse dispositivo sinalizaria mais uma hipótese 
"obrigatória" de identificação criminal (CPP, art. 6º, VIII), na linha do que já ficou 
estabelecido no art. 3º da Lei 10.054/2000. Ocorre que toda interpretação não é só 
texto, sim contexto. Justifica-se a identificação criminal (dactiloscópica e 
fotográfica) em situações de dúvida ou quando o agente não conta com identificação 
civil (não conta com cédula de identidade). Logo, quando o agente apresenta esta 
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última e não paira nenhuma dúvida razoável sobre sua individualidade, falta 
razoabilidade para a exigência da identificação criminal, que passa a ter cunho 
puramente simbólico e punitivo. (2006). 

De fato, o comando do normativo em discussão não pode ser comparado àqueles 

previstos nos dispositivos anteriormente comentados, os quais determinam expressamente que 

a identificação criminal será realizada independentemente da civil, fazendo, portanto a 

ressalva permitida pela CR/88. No caso em comento, simplesmente determina-se a 

identificação que será realizada naqueles que não tiverem ou não apresentarem a identificação 

civil no momento do indiciamento, como delibera a CR/88. Por conseguinte, a melhor solução 

para o caso seria a exposta pelos últimos autores citados. 
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3 ASPECTOS JURISPRUDENCIAIS E DOUTRINÁRIOS DA 

IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL 

O Supremo Tribunal Federal, desde os anos 70, discute o cabimento ou não da 

identificação criminal para o civilmente identificado. No começo da década de 70, alguns 

advogados defendiam a não necessidade de identificar seus clientes por já possuírem cédula 

de identidade civil. Esta discussão acabava chegando ao STF que quase sempre se 

posicionava pela identificação criminal independente de terem ou não identidade civil. 

Posicionamento neste sentido está descrito no Recurso Extraordinário – RE nº 80.732, de 

04/06/1975: 

RE 80732/DF 
Relator Min. Antonio Neder 
Julgamento: 04/06/1975 
1. A IDENTIFICAÇÃO DO INDICIADO PELO PROCESSO DATILOSCÓPICO, 
QUAL PREVE O ART. 6., VIII, DO C. PR. PENAL, É OBRIGATÓRIA ATÉ 
MESMO NO CASO EM QUE ELE EXIBE À AUTORIDADE O DOCUMENTO 
OU CÉDULA POLICIAL DE IDENTIDADE, E EM SE TRATANDO DE UM 
ATO DE PROCEDIMENTO IMPOSTO POR LEI (ART. CIT.) NÃO SE PODE 
ARGUÍ-LO DE CONSTRANGEDOR, POIS O CONSTRANGIMENTO 
PROIBIDO É O ILEGAL.  
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PELO PLENÁRIO.  
3. VOTO VENCIDO. 

Outros julgados da mesma época na Suprema Corte, tiveram decisões semelhantes. 

Entre eles pode-se citar: Habeas Corpus – HC nº 43715, de 29/08/1964, HC nº 42195, de 

21/06/1965, RE nº 79.839, de 22/11/1074, RE nº 82.351, de 23/10/1975, RE nº 82.993, de 

10/02/1976, RE nº 85.000, de 11/05/1976. Porém a matéria não era unânime. Alguns 

ministros tinham pensamento antagônico. Na ocasião do julgamento do RE nº 80.732/75, 

alguns ministros abriram divergência. Foram eles: Min. Bilac Pinto e Min. Rodrigues 

Alckmin. Acompanhava também este raciocínio o Min. Aliomar Baleeiro, todos componentes 

da 1ª Turma daquele colendo tribunal.  

Para ilustrar, alguns julgados que tiveram como relator o Min. Aliomar Baleeiro: No 

primeiro defendendo a tese de não identificação criminal do civilmente identificado. Tese que 

anos depois seria inserida na CR/88: 

RHC 50934/PA 
Relator Min. Aliomar Baleeiro 
Julgamento: 03/04/1973 
IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL - HABEAS-CORPUS CONCEDE-SE HABEAS-
CORPUS PARA LIVRAR O PACIENTE DE SER SUBMETIDO À NOVA 
IDENTIFICAÇÃO CRIMINALMENTE SE JÁ IDENTIFICADO POR OUTRA 
ACUSAÇÃO, ALÉM DE QUE POSSUI IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA CIDADE 
ONDE ESTA SENDO PROCESSADO. 



39 
 

No segundo, considerando o procedimento vexatório e supérfluo: 

RE 80791/SP 
Relator: Min. Aliomar Baleeiro 
Julgamento: 07/04/1975. 
O RECURSO ORDINÁRIO CONTRA A DENEGAÇÃO DO HABEAS CORPUS 
É UM COMPLEMENTO DA GARANTIA CONSTITUCIONAL RELATIVA AO 
CLÁSSICO INSTITUTO BRITÂNICO. II. A JURISPRUDÊNCIA DO STF TEM 
CONSIDERADO SUPÉRFLUA E VEXATÓRIA A IDENTIFICAÇÃO 
CRIMINAL DE SIMPLES INVESTIGADO DO INQUERITO SE POSSUI 
CÉDULA DE IDENTIDADE CIVIL COM FOTOGRAFIA E FICHA 
DATILOSCÓPICA, NÃO HAVENDO QUALQUER DÚVIDA SOBRE A 
REGULARIDADE DA APLICAÇÃO DESSES PROCESSOS NO CASO. 

No sentido de pacificar esta questão o STF lançou, em 15/12/1976, a Súmula nº 586, 

que seguia o pensamento majoritário daquela corte para que, tendo por base o artigo 6º, inciso 

VIII, do CPP, fosse determinada a identificação criminal de todos os presos, mesmo que eles 

possuíssem identidade civil. 

A orientação emanada pelo STF somente foi alterada após a promulgação da CR/88, 

em 05/10/1988, a qual trouxe em seu bojo o entendimento descrito em seu artigo 5º, inciso 

LVIII, que proibia a identificação criminal do civilmente identificado excetuando os casos 

que a lei iria prever. Tanto é verdade que em julgamento do RHC nº 66.881, de 07/10/1988, 

tendo como Relator o Min. Octavio Gallotti, decidiu: 

RHC 66881/DF 
Relator: Min. Octávio Gallotti 
Julgamento: 07/10/1988 
IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, 
PORQUE O ACÓRDÃO RECORRIDO DENEGOU O 'HABEAS CORPUS' EM 
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO 
SUPREMO TRIBUNAL (SÚMULA N. 568). CONCEDE-SE, PORÉM, A 
ORDEM, DE OFÍCIO, ANTE A GARANTIA INSERTA NO ART. 5º, LVIII, DA 
CONSTITUIÇÃO DE 1988, ULTERIORMENTE PROMULGADA E TENDO EM 
VISTA QUE A PACIENTE JÁ SE ACHA CIVILMENTE IDENTIFICADA.  

Desde então, a Suprema Corte seguiu o entendimento proferido na decisão 

retrorreferida4, como, por exemplo, no julgamento abaixo: 

RHC 66471/SP 
Relator: Min. Célio Borja 
Julgamento: 28/02/1989 
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS'. I. TRANCAMENTO DO INQUÈRITO 
POLICIAL. INVIABILIDADE. FATO TIPIFICÁVEL COMO ILÍC ITO PENAL. 
II. IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL QUE NÃO SE JUSTIFICA, NO CASO, APÓS 
O ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. PRECEDENTES DE AMBAS AS 
TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO PARA 

                                            
4 A Súmula 568 está superada, considerando que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, 

LVIII, determina que o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas 
hipóteses previstas em lei. Nesse sentido, RHC 66881 (RTJ 127/588), da 1ª Turma. 
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DETERMINAR O CANCELAMENTO DA IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL DO 
RECORRENTE. 

No mesmo sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça – STJ - como no seguinte 

julgamento: 

RHC 645/SP 
Relator: min. Cid Flaquer Scartezzini 
PROCESSUAL PENAL - IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL - DISPENSA - 
DEFINIÇÃO. 
SALVO NAS HIPOTESES PREVISTAS EM LEI, O CIVILMENTE 
IDENTIFICADO NÃO SERA SUBMETIDO À IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL. 
INTELIGÊNCIA DO ART. 5, LVIII, DA CONST. FEDERAL. 
RECURSO PROVIDO. 

Após a edição da Lei nº 10.054/00, os tribunais admitiram a identificação nas 

hipóteses previstas em seu artigo 3º, inciso I, entendendo que os casos enumerados ali diziam 

respeito às exceções previstas no mandamento constitucional. Como exemplo, o julgamento 

do HC nº 54.359, em 20/04/2006: 

HC 54359/CE 
Relator: min. Gilson Dipp 
Julgamento: 20/04/2006 
CRIMINAL. HC HOMICÍDIO QUALIFICADO. IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL. 
INCONSTITUCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. HIPÓTESE 
ENQUADRADA PELA EXCEÇÃO LEGAL. ORDEM DENEGADA. 
Hipótese em que Tribunal a quo manteve a decisão que determinou a identificação 
criminal do paciente, denunciado por homicídio qualificado. 
Acusado que se enquadra na exceção prevista na Constituição e na legislação 
ordinária, não existindo qualquer ilegalidade a ser reparada na via eleita. 
Ordem denegada. 

3.1 Conceituações e nuances do crime de constrangimento ilegal, sob a ótica do 

Código Penal Brasileiro – CPB – e sob a ótica da Lei nº 4.898/65, de 09 de 

dezembro de 1965 

O Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2001) define “constrangimento”, entre 

outras acepções, como sendo: 

s.m. (1380 cf. IVPM) ação ou efeito de constranger(-se) 1 ato ou efeito de 
reduzir o volume de uma substância por meio de pressão; aperto, 
compressão 2 violência física ou moral exercida contra alguém; coação 
<passou por uma série de c. para que falasse, mas não o fez>  3 situação 
moralmente desconfortável; embaraço, vergonha, vexame <passou pelo 
c. de ficar uma noite na cadeia>  4 falta de coragem diante de outras 
pessoas; acanhamento, encabulamento, timidez <por c. ele nunca reclamava 
seus direitos>  5 algo desagradável que não se pode evitar; 
aborrecimento, descontentamento <além do c. de termos de aturá-los, 
ainda reclamam do serviço>  � ETIM constranger + -mento; ver -string-; 
f.hist. 1380 constrengemento, 1397 costrangimento, sXV constrangimento � 
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SIN/VAR confrangimento, mal-estar; ver tb. sinonímia de timidez � ANT ver 
antonímia de timidez (Grifo nosso) 

Portanto, constranger é fazer alguém passar por situação vergonhosa, vexatória, do 

ponto de vista moral, ou coagir alguém para que faça algo desagradável, através de violência 

física ou moral. 

O Código Penal Brasileiro define o crime de constrangimento ilegal em seu artigo 

146, da seguinte forma:  

Art. 146 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de 
lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer 
o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda: [...]  

A base constitucional do dispositivo decorre do próprio princípio da legalidade que 

está expresso no artigo 5º, inciso II, da CR/88, que determina: “ninguém será obrigado a fazer 

ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. 

Como se observa, o constrangimento será ilegal se alguém for obrigado a descumprir 

a legislação realizando ou não determinada conduta, pois se a medida vexatória for prevista na 

lei não será o constrangimento crime. 

Na hipótese da conduta praticada por funcionário público, no exercício de suas 

funções, será violência arbitrária ou abuso de poder ou será enquadrado no artigo 3º da Lei nº 

4.898/65 - que trata dos crimes de abuso de autoridade - pois, no caso, o crime de 

constrangimento ilegal é absorvido pelas outras condutas, como explica Bitencourt ao 

discorrer sobre o sujeito ativo do tipo penal citado, in verbis 

O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, não requerendo nenhuma qualidade ou 
condição particular; cuida-se, pois, de crime comum. Tratando-se, contudo, de 
funcionário público, desde que no exercício de suas funções, o crime praticado 
poderá ser, de acordo com as circunstâncias, não este, mas qualquer outro, como, 
por exemplo, arts. 322 e 350 do CP, art. 3º da Lei n. 4898/65 etc.(2003, p. 432).  

No caso da identificação criminal do civilmente identificado, antes da CR/88 e 

enquanto presente o regramento da Súmula nº 568, do STF, o procedimento não seria ilegal, 

portanto nenhuma transgressão estaria cometendo a autoridade policial que determinasse a 

coleta das individuais datiloscópicas. 

Com a constitucionalização do procedimento, o entendimento é que seria 

constrangimento ilegal a identificação de quem já possui documento de identificação - aliás, o 

indiciado ou acusado deve comprovar que possui, com a apresentação perante a autoridade 

policial ou judiciária, quando solicitado - desde que não se enquadrasse nas hipóteses que a lei 
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previsse. Lei esta que somente no ano 2000 expôs, de modo geral, os eventos de exceção à 

regra estatuída pela CR/88, como já discutido anteriormente. 

Em se tratando da identificação criminal, seguindo o pensamento de Bitencourt, se o 

juiz entendesse que a autoridade coatora praticou o ato reprovado pela lei penal, isto é, pela 

existência de crime, o melhor enquadramento seria o delito de abuso de autoridade, 

especificamente, na hipótese prevista no artigo 4º, alínea b, da Lei nº 4.898/65, que assim 

prevê: 

Art. 4º - Constitui também abuso de autoridade: 
[...] 
b) submeter pessoa sob sua guarda ou custódia a vexame ou a constrangimento não 
autorizado em lei. 

Pois o crime seria cometido por funcionário no exercício de suas funções - no caso a 

autoridade que determinou o indiciamento da pessoa que estava sob sua guarda ou custódia - 

diferentemente do crime de constrangimento ilegal, que impõe que a ação seja praticada com 

violência ou com grave ameaça, ou ainda que tenha por reduzir a capacidade de resistência da 

vítima, como por exemplo, através do uso de drogas ou substâncias entorpecentes, como 

leciona a mais ampla doutrina.  

Por conseguinte, não se pode dizer que alguém se submete ao procedimento de 

identificação criminal porque está ameaçado de sofrer violência ou mesmo porque esteja 

sofrendo-a.  

Poder-se-ia dizer que mantê-lo sob custódia seria uma forma de diminuir sua 

resistência, porém a doutrina especifica que os meios admitidos seriam hipnose, narcóticos, 

álcool, etc., como dispõe Capez, que acrescenta que 

O agente se utiliza de tais meios para reduzir a capacidade de resistência do 
ofendido e, assim, conseguir que realize o comportamento por ele desejado. Exclui-
se o emprego de fraude, pois esta, na realidade, não priva o agente de sua liberdade 
de escolha. (2004, p. 289). 

Acrescenta Bitencourt, como exemplo: O emprego de inebriantes entorpecentes ou 

similares, ou até mesmo a máquina da verdade ou pílulas da confissão, destinadas a violentar 

a vontade e a liberdade do ofendido, levando-o a declarar o que pretendia calar. (2003, p.427). 

Portanto, a hipótese aventada seria imediatamente descartada por não estar em 

conformidade com os ensinamentos doutrinários majoritariamente aceitos.  

Em suma, se entender o Poder Judiciário que houve crime por não cumprimento dos 

ditames previstos em lei, ou seja, sem a observância das situações excepcionais - permitidas 
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na CR/88 - trazidas na Lei nº 10.054/00 e em outras legislações que pontualmente tratam do 

tema, o melhor enquadramento penal seria no art. 4º, alínea “b”, da Lei nº 4.898/65. 

Esclarecimento importante que se deve observar é a definição de “autoridade” para 

efeitos da Lei 4.898/65. Na letra da lei: 

Art. 5º - Considera-se autoridade, para efeitos desta Lei, quem exerce cargo, 
emprego ou função pública, de natureza civil, ou militar, ainda que transitoriamente 
e sem remuneração. 

Ou seja, qualquer servidor público, civil ou militar, será considerado autoridade para 

incidência no crime de abuso de autoridade.  

Por conseguinte, trazendo para o tema em estudo, não só à autoridade policial - no 

caso o delegado de polícia, que determina que seja realizada a identificação criminal nos 

casos não previstos em lei - poderá ser implicado o crime em tela, mas, também, o servidor 

público que realiza o procedimento – no caso o papiloscopista, perito papiloscopista, ou 

outras denominações que a lei lhe atribuir - em tese, poderá responder criminalmente por 

abuso de autoridade, mesmo que este não tenha efetiva obrigação de bem interpretar os 

aspectos legais envolvidos. 

O que significa dizer que a CR/88, ao reduzir drasticamente as possibilidades de 

realização do importante procedimento de identificação criminal - além de prejudicar a 

investigação policial e a efetiva resposta do Judiciário ao real criminoso – também pode vir a 

prejudicar o próprio profissional que cumpre o procedimento, já que, se ele não observar 

cautelosamente as hipóteses excepcionais de identificação criminal que a lei permite, pode 

responder criminalmente, ainda que apenas intente bem cumprir suas funções, pois, a priori 

ele vai entender que está cumprindo uma ordem presumidamente legal. 

3.2 Constitui a identificação criminal constrangimento ilegal? 

Por anos questiona-se acerca de ser ou não constrangimento ilegal o processo de 

identificação criminal de acusados da prática de crimes. Na década de 70 entendia-se que o 

simples ato de se procurar a real identidade da pessoa acusada era perfeitamente legal e, 

portanto, obrigação da autoridade policial em determiná-lo. No julgamento do RE nº 

80.732/75 já anteriormente citado, o Min. Antonio Neder como relator, assim se pronunciou 

em seu voto:  

RE 80732/DF 
Relator Min. Antonio Neder 
Julgamento: 04/06/1975 
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Os dados identificadores da pessoa podem alterar-se, e os que interessam ao 
inquérito policial são obviamente os que se verificam na ocasião em que o indiciado 
comete o crime e não os registrados anteriormente e possivelmente desfeitos.  

Criticando a doutrina de Heleno Fragoso, que considera o procedimento vexatório, 

constituindo-se abuso de poder, discorda do autor, assim dizendo: 

RE 80732/DF 
Relator Min. Antonio Neder 
Julgamento: 04/06/1975 
Não me parece, data vênia, que assim seja. 
Necessário e não vexatório, curial e não abusivo, sobredito ato é inerente à situação 
que a lei criou para o indiciado, cuja identidade atual constitui garantia contra 
possível erro judiciário.  

Nesta mesma sessão, o Min. Xavier de Albuquerque, concordando com o 

pensamento do Min. Antonio Neder, assim se posiciona: 

RE 80732/DF 
Relator Min. Antonio Neder 
Voto Min. Xavier de Albuquerque  
Julgamento: 04/06/1975 
[...] Considero útil, por outro lado, que os autos de cada ação penal contenham a 
ficha individual e dados identificadores do acusado, utilidade que muitas vezes 
repercute em seu próprio benefício. Lembro as dúvidas sobre autoria quando, por 
não haver prisão em flagrante, deve ela apurar-se à base de descrição feita por 
terceiros, como tem ocorrido em casos de assalto capitulados como crimes contra a 
segurança nacional. Considero também as hipóteses de homonímia, propiciadoras de 
dificuldades quanto os próprios autos não contenham os elementos de identificação. 
No ano passado, fui relator de caso típico, de um cidadão que estava a cumprir pena 
imposta a outro, seu homônimo, e no qual só o confronto das fichas de identificação 
– a sua e a existente nos autos em que proferida a condenação – foi capaz de apurar 
o erro e permitir sua correção. (Grifo nosso).  

Falou nos autos o Min. Carlos Thompson Flores para acompanhar o voto do Min. 

Antonio Neder, enriquecendo o debate, trazendo novos aspectos à questão mencionando: 

RE 80732/DF 
Relator Min. Antonio Neder 
Voto Min. Carlos Thompson Flores  
Julgamento: 04/06/1975 
O fato de já portar identidade civil não se faz bastante, por vezes. 
O tempo, que tudo altera, pode exigir nova identificação, mais real com a época. 
Tal proceder, em casos muitos, vem em ajuda da apuração da verdade, prevenindo 
confusão de pessoas, com nomes iguais ou semelhança física, como sucede entre 
gêmeos ou simples irmãos. 
Sendo encargo da autoridade policial proceder à identificação, na forma do preceito 
referido, exercendo-a sem abusos ou excessos, [...] 

Como voz divergente, o Min. Rodrigues Alckmin considerava a identificação 

criminal vexatória e que somente seria legal se fosse necessária, pois, caso contrário, o 

constrangimento seria ilegal (RE nº 80732, voto Min. Rodrigues Alckmin, 1975). 
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Outros juristas consideram o procedimento de identificação criminal vexatório e 

degradante. Paulo Rangel, ao criticar a Lei nº 10.054/00, em especial o inciso I do artigo 3º, 

aponta que 

Não há razão para exigir identificação criminal do autor de um homicídio (ou 
qualquer outro delito previsto no inciso I) se ele possuir identificação civil. Trata-se 
de norma odiosa, que não respeita o direito individual fundamental de não se 
submeter ao constrangimento de identificação criminal, acompanhado sempre de 
fotografia individual, daqueles que possuírem identidade civil. (2005, p. 147). 

Por outro lado, Andreucci considera o procedimento, embora constrangedor, 

necessário em virtude da marginalidade usar do expediente de, quando presa, apresentar-se 

como se outro fosse. Em suas palavras: 

O texto constitucional teve como propósito impedir a utilização abusiva da 
identificação criminal pelas autoridades policiais, evitando situações 
constrangedoras e vexatórias a pessoas envolvidas ou suspeitas da prática de crimes. 
Entretanto os criminosos contumazes, aproveitando-se da vedação constitucional, 
rapidamente providenciaram documentos falsos, burlando o sistema e, direta ou 
indiretamente, prejudicando um sem número de inocentes que se viram envolvidos 
indevidamente em ocorrências policiais, inquéritos e processos criminais. (2009, p. 
305). 

Fernandes, ao comentar a mudança constitucional de não identificação criminal do 

civilmente identificado, embora se posicionando favoravelmente ao tema constitucional, faz 

ressalvas dizendo: 

[...] A mudança, apesar de necessária, trouxe graves inconvenientes. É muito comum 
que o autor do crime utilize-se de nome falso e apresente à autoridade policial 
cédula de identidade de outro, documento que chegou ao seu poder em virtude de 
furto ou até mesmo em razão de perda. Não há colheita de material datiloscópico. 
Vindo a ser formulada a acusação, constará na denúncia o nome de quem era o 
titular do documento de identidade perdido ou subtraído. Em caso de prisão 
preventiva ou de condenação poderá vir a ser preso, sem que tivesse condições de se 
defender, havendo grande dificuldade de demonstrar que não é o autor do delito. O 
problema foi amenizado com a alteração do art. 366 do CPP pela Lei 9.271, de 17 de 
abril de 1996, pois, em caso de revelia e citação por edital, o processo fica suspenso. 
Diminui, assim, o risco de condenação, mas persiste o perigo de ser encarcerado em 
virtude de custódia preventiva. (2003, p. 253). 

Neste sentido é que se posiciona Nucci, o qual considera importantíssima a colheita 

de material datiloscópico por garantir qual a pessoa que está realmente sendo acusada, 

evitando a condenação de inocentes, in verbis  

É certo que muitos policiais exorbitaram seus poderes e, ao invés de garantir ao 
indiciado uma colheita corriqueira do material datiloscópico, transformaram 
delegacias em lugares de acesso da imprensa, com direito à filmagem e fotos 
daquele que seria publicamente indiciado, surpreendido na famosa situação de 'tocar 
piano'. Ora, por conta da má utilização do processo de identificação criminal, 
terminou-se inserindo na Constituição uma cláusula pétrea que somente problemas 
trouxe, especialmente ao deixar de dar garantia ao processo penal de que se está 
acusando a pessoa certa. Bastaria se esse era o desejo, que uma lei fosse editada, 
punindo severamente aqueles que abusassem do poder de indiciamento, 
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especialmente dando publicidade indevida ao ato, para que se resolvesse o problema. 
Ao contrário disso, preferiu-se o método mais fácil, porém inconveniente: quem já 
possuísse identificação civil não mais seria identificado criminalmente, gerando 
muitos erros judiciários, atualmente amplamente divulgados e comprovados, pois a 
subtração de documentos civis (RG) alheios tornou-se comum e criminosos 
passaram a apresentar aos delegados falsificações perfeitas, colocando em seus 
lugares, inocentes. (2008, p. 160-161). 

O pensamento de Nucci se coaduna com a posição defendida pelo Min. Antonio 

Neder, no histórico julgamento do RE nº 80.732/DF, anteriormente citado, que, só para 

relembrar, considerava o procedimento necessário e curial para se evitar possível erro 

judiciário. 

Como se vê, ao tentar proteger as pessoas de um procedimento simples como a 

identificação datiloscópica, por considerá-la vexatória, criou o legislador constitucional um 

problema muito maior, este sim extremamente constrangedor, que é a prisão de inocentes por 

terem sido suas identidades civis fraudulentamente usadas por criminosos, sem a 

possibilidade de confirmação de quem realmente é a pessoa que está sendo presa.  

A devida identificação do acusado é uma medida que na verdade atua como protetora 

dos direitos dos cidadãos que se vêem envolvidos em processos criminais sem saber, este sim 

ato que causa constrangimento ilegal, por ferir profundamente o princípio da dignidade da 

pessoa humana.  

A atual tendência legislativa de dificultar ainda mais a possibilidade de identificação 

criminal trará maiores entraves à justiça, na medida em que aumentará sensivelmente a 

possibilidade de inocentes serem constrangidos e serem aprisionados por crimes que não 

cometeram. Ao invés de, como em boa hora sugeriu Nucci, determinar a punição severa 

daqueles que cometessem abusos de autoridade na hora do indiciamento. 
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4 A IMPORTÂNCIA DA IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL NA 

INVESTIGAÇÃO DE CRIMES E AS DIFICULDADES ADVINDAS D A 

LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL 

Os objetivos primordiais da investigação policial são definir a materialidade e indicar 

a possível autoria do crime. Ao fazê-lo, vimos que a autoridade policial realiza o indiciamento 

do acusado com a respectiva identificação criminal, se for o caso.  

Tendo como objetivo principal diminuir ao mínimo possível a margem de erro sobre 

a identidade da pessoa que está sendo apontada como possível autor da conduta que a 

sociedade deseja reprimir, a identificação criminal encontrou dificuldades, após a CR/88, de 

cumprir este seu mister, seja pela limitação provocada pela criação da cláusula pétrea prevista 

no artigo 5º, inciso LVIII, da CR/88 ou pela não integração entre os Estados da Federação 

para coibir a utilização de documentos de identidade inidôneos. 

A seguir será discutido como a identificação criminal pode ser usada pela sociedade 

na defesa dos cidadãos injustamente implicados em processos criminais, bem como, mostrar-

se-á o auxilio prestada por esta importante ferramenta na solução de crimes de autoria 

desconhecida. 

4.1 Utilização da identificação criminal na defesa do princípio da verdade 

processual 

Devido ao fato de que a maioria dos Institutos de Identificação do país não possui 

arquivos datiloscópicos organizados a ponto de permitir o confronto entre as impressões 

digitais da pessoa que solicita uma nova carteira de identidade e aquelas existentes em seus 

arquivos - ou nos arquivos dos outros Estados da Federação - os criminosos gozam da 

facilidade de obter falsos documentos de identidade.  

Além disso, atualmente qualquer pessoa pode conseguir legalmente 27 carteiras de 

identidade, uma para cada Estado da Federação mais o Distrito Federal, bastando se 

apresentar como residente daquela Unidade da Federação. Outra possibilidade de fraude 

utilizada pelos criminosos é a falsificação de novas identidades a partir da utilização de 

espelhos de carteiras originais que tenham sido furtados dos Institutos de Identificação. 

Os criminosos utilizam-se destes expedientes para garantirem a impunidade de seus 

crimes, pois o indiciado será outra pessoa – ou um “fantasma” - ou para que, mesmo se 
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presos, constem como desprovidos de antecedentes criminais, fator importante na mensuração 

da pena pelo Judiciário, em caso de condenação. 

O mais grave, porém, é a utilização de carteiras de identidades furtadas, pois com 

este procedimento os criminosos, para se esquivarem da persecução penal, acabam 

implicando responsabilidades a pessoas que, sem nenhum conhecimento a respeito, acabam 

sendo processadas e até condenadas, presas inocentemente por ordens judiciais.  

Por meio da identificação criminal e a coleta das impressões digitais, é estabelecida a 

verdadeira identidade da pessoa investigada no inquérito policial ou acusada no processo 

criminal, independente de qual nome ela apresente, aplicando-se de maneira prática o 

princípio da verdade processual, ao individualizar a pessoa que realmente merece ser acusada 

pela prática ilícita. 

Assim, é primordial a identificação da pessoa que está sendo indiciada, pois somente 

assim se conseguirá comprovar de forma cabal a verdadeira identidade do criminoso e a 

consequente inocência da eventual pessoa injustamente implicada como ré no processo. 

Esta confusão sempre existiu, porém anteriormente era mais fácil de resolver. No RE 

nº 80.732, de 04/06/1975, que praticamente pacificou a questão da identificação criminal do 

civilmente identificado e culminou com a edição da Súmula nº 568, do STF, o Ministro 

Xavier de Albuquerque relata caso que só foi solucionado com a identificação criminal no 

momento da prisão. 

RE 80732/DF. 
Relator Min. Antonio Neder 
Voto Min. Xavier de Albuquerque 
Julgamento: 04/06/1975 
No ano passado, fui relator de caso típico, de um cidadão que estava a cumprir pena 
imposta a outro, seu homônimo, e no qual só o confronto das fichas de identificação 
– a sua e a existente nos autos em que proferida a condenação – foi capaz de apurar 
o erro e permitir sua correção. 

Outro exemplo pode ser extraído do voto do Ministro Moreira Alves no RE nº 

82.345, de 29/10/1975, ressaltando que a identificação criminal é realizada para diminuir a 

um mínimo a margem de erro. Traz ainda, para exemplificá-lo, notícia de parecer da 

subprocuradoria geral sobre a importância da identificação criminal, nos seguintes termos: 

RE 82345/SC 
Relator Min. Bilac Pinto 
Voto Min. Moreira Alves (Relator para Acórdão) 
Julgamento: 04/06/1975 
[...] dá notícia o parecer da Subprocuradoria-Geral da República (fls. 46) de caso 
real e recente: “Recentemente, descobriu-se graças a este trabalho que um indivíduo 
condenado e preso pelo crime de tráfico de entorpecente, não era o verdadeiro 
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criminoso, porque este, valendo-se de documentação de identificação civil daquele, 
que era seu irmão, a matre, por ele se passara durante todo o processamento (fato 
consubstanciado na Apelação criminal nº 2.410)”. 

O fato é que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, a possibilidade 

de ocorrer o erro quanto à pessoa que está sendo incriminada aumentou, devido ao fato de que 

os acusados invocam a regra constitucional para não serem identificados no ato de prisão, pois 

apresentam identificação civil naquele instante.  

Em sendo falso o documento, isso provocará graves dissabores ao inocente que teve 

seu documento falsificado. Caso exemplar é o divulgado no sítio do STJ, em 19/07/2004, de 

responsabilidade da Coordenadoria de Editoria e Imprensa daquele tribunal superior sobre 

caso que implicou injustamente o nominado Plínio Fernando Lenz Ferreira, transcrito a 

seguir: 

Roubo de identidade extingue processo de acusado por assalto  
Plínio Fernando Lenz Ferreira obteve habeas-corpus em seu favor e viu ser extinto o 
processo a que respondia por assalto. O rapaz teve sua carteira de identidade 
roubada junto com seu carro em 1995; em 1997, foi parado em uma blitz de trânsito, 
na qual descobriu estar sendo processado por assalto. Ferreira foi levado à delegacia, 
onde pediu a abertura de inquérito para averiguar o uso indevido de sua cédula de 
identidade. No inquérito, nem os policiais civis responsáveis pela prisão nem o 
advogado do verdadeiro autor do crime reconheceram Plínio Ferreira. As impressões 
digitais do criminoso não puderam ser confrontadas com a de Ferreira por não terem 
sido tomadas na época da prisão, já que o assaltante invocou a Constituição 
Federal para, por ter apresentado sua cédula de identidade, não passar por 
identificação criminal. Posteriormente, o criminoso foi posto em liberdade 
provisória e não pôde mais ser encontrado. Seu advogado afirmou não se lembrar de 
como foi encontrado pelo assaltante. O Ministério Público confirmou os fatos 
apresentados pela defesa e concordou com o provimento do habeas-corpus e a 
exclusão de Ferreira do processo, o que foi negado inicialmente pela 1ª Vara 
Criminal de São Paulo e posteriormente pelo Tribunal de Alçada Criminal do Estado 
de São Paulo. O juiz afirmou que a exclusão do réu não poderia ser efetuada nessa 
fase do processo, devendo ser decidida apenas na sentença. O relator, ministro José 
Arnaldo da Fonseca, acatou o pedido da defesa, no que foi acompanhado pelos 
outros julgadores da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a ministra 
Laurita Vaz, presidente, e o ministro Gilson Dipp. (Grifo nosso). 

Como se vê, o caso seria facilmente resolvido se pudesse a polícia realizar o 

confronto entre as impressões digitais da pessoa presa com a do verdadeiro Plínio Ferraz Lenz 

Ferreira, evitando-se que o caso chegasse ao STJ, ferindo a dignidade da pessoa do acusado e 

o princípio da liberdade, o que demonstra que o preceito do inciso LVIII do artigo 5º da 

CR/88, muitas vezes, está em descompasso com os principais fundamentos da própria 

Constituição cidadã. 

O legislador constitucional, ao tentar corrigir os casos de abuso de autoridade que 

eventualmente ocorriam, acabou criando um obstáculo à persecução penal, pois em alguns 

indiciamentos o acusado apresenta carteira de identidade com sua fotografia, mas com nome e 
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impressão digital de outro, o que dificulta para o leigo deliberar que aquela carteira de 

identidade é falsa. 

Ademais, a jurisprudência da 6ª Turma do STJ decidiu que constitui autodefesa do 

acusado informar nome falso perante a autoridade policial e ao Ministério Público, como 

previsto no HC nº 35.309/RJ, transcrito abaixo: 

HC 35309/RJ 
Relator Min. Paulo Medina 
Julgamento: 06/10/2005 
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. FALSIDADE 
IDEOLÓGICA. ART. 307, DO CP. ACUSADO QUE DECLARA NOME E 
IDADE FALSOS PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL E O MINISTÉRIO 
PÚBLICO. ATIPICIDADE. EXERCÍCIO DE AUTODEFESA. DIREITO AO 
SILÊNCIO. 
É atípica a conduta do acusado que, ao ser preso em flagrante, declara, perante a 
autoridade policial, e após, ao Ministério Público, nome e idade falsos, haja vista a 
natureza de autodefesa da conduta, garantida constitucionalmente, consubstanciada 
no direito ao silêncio. 
Ordem concedida. 

De outra banda, o STF - como exposto no julgamento do HC nº 92.763/MS, de 

12/02/2008 - não admite este tipo de conduta de autodefesa, in verbis: 

HC 92763/MS 
Relator Min. Eros Grau 
Julgamento: 12/02/2008 
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. 
ATIPICIDADE. INOCORRÊNCIA.  
O fato de o paciente ter apresentado à polícia identidade com sua foto e assinatura, 
porém com impressão digital de outrem, configura o crime do art. 304 do Código 
Penal. Havendo adequação entre a conduta e a figura típica concernente ao uso de 
documento falso, não cabe cogitar de que a atribuição de identidade falsa para 
esconder antecedentes criminais consubstancia autodefesa.  
Ordem denegada. 

Como os exemplos acima demonstraram, vários são os casos em que a identificação 

criminal do indiciado poderia evitar que um inocente fosse prejudicado por erro na adequada 

individualização da pessoa que deveria ser acusada. Além de tudo, se evitariam prejuízos ao 

erário público, obrigado a pagar indenizações às pessoas que sofreram danos morais e 

materiais, por sinal justíssimo, mesmo sem culpa dos agentes estatais. 

4.2 Aplicação da identificação criminal na resolução de crimes, através da perícia 

papiloscópica 

Outra grande aplicação das individuais datiloscópicas obtidas com a identificação 

criminal está no auxílio à perícia papiloscópica. Perícia Papiloscópica é, segundo Araújo: 

[...] o conjunto de técnicas utilizadas na busca e exame de impressões papilares com 
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a finalidade de estabelecer a identidade de quem às produziu. Avaliando o valor 
probante dos vestígios de impressões papilares e esclarecendo o papel destes no 
cenário do crime. (2004, p.13). 

Existem algumas modalidades de perícias papiloscópicas, variando conforme o 

objeto periciado, a saber: perícia papiloscópica em materiais, em documentos, em local de 

crime, em veículos e perícia necropapiloscópica.  

A perícia papiloscópica em documentos é aquela realizada a partir de documentos 

que são enviados ao órgão técnico-científico para que sejam confrontados com padrões 

oficialmente obtidos, de forma que os papiloscopistas definam sobre a positiva identificação 

ou não das impressões digitais apostas nos documentos questionados com os padrões, ou seja, 

constatam os papiloscopistas se pertencem as impressões questionadas às pessoas cujos 

padrões lhes foram apresentados. Esse tipo de perícia é utilizado, por exemplo, para 

solucionar os casos descritos no tópico anterior. 

Já a perícia papiloscópica em materiais é um tipo realizado em laboratório, onde, 

utilizando-se de reagentes especiais, busca-se por fragmentos papilares em objetos 

encaminhados por outros setores ou arrecadados no local de crime. 

 Quando, no desenrolar da ação criminosa, são utilizados veículos, devem, os 

especialistas em identificação, realizar uma modalidade de perícia especial chamada Perícia 

em Veículos, no intuito de obter fragmentos de impressões papilares que eventualmente se 

tenha deixado, tanto no interior, como no exterior do veículo. Segundo Tavares e Silva (2008, 

p. 46) os fragmentos do interior são mais confiáveis que os do exterior. Em suas palavras: 

[...] normalmente os fragmentos de impressões papilares encontrados no interior do 
veículo são mais importantes do que os encontrados na parte externa como capô do 
carro, porta malas e vidros externos, pois na parte externa qualquer pessoa pode ter 
tido acesso, em tese, sem necessariamente estar vinculada ao fato delituoso. 

Um fato a se observar está na importância da preservação do veículo objeto da 

perícia, pois, ao guiar o veículo, a pessoa que o está transportando, mesmo com luvas e com 

muito cuidado, irá movimentar direção, câmbio, às vezes espelhos retrovisores etc., o que 

provocará fricção dos fragmentos latentes, gerando o risco de ficarem, no mínimo, borrados, e 

consequentemente inservíveis para fins periciais. 

A perícia necropapiloscópica, por sua vez, é aquela que possibilita a individualização 

de cadáveres de difícil identificação, muitas das vezes pela forma como morreram ou devido 

ao adiantado estado de decomposição que se encontravam, no momento em que foram 

localizados. 
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 Nesse tipo de perícia utilizam-se técnicas especiais de relaxamento dos membros 

superiores de forma a diminuir a rigidez cadavérica, ou de regeneração dos tecidos dérmicos 

para que se consiga uma boa coleta das impressões digitais do corpo. 

Em todo local de crime que deixe vestígios faz-se necessária atuação do 

papiloscopista, que procederá ao levantamento no local, em busca da revelação de fragmentos 

de impressões digitais a auxiliar no desvendar do autor do crime, em conjunto com outras 

provas a serem obtidas. Este é o objetivo da perícia papiloscópica em local de crime.  

Depois de identificados fragmentos válidos – ou seja, tidos como providos de 

suficiente qualidade técnica para posterior exame de confronto papiloscópico - estes são 

comparados aos existentes no banco de impressões digitais existente no órgão policial, a fim 

de que se consiga achar uma correspondência que conduza os especialistas a identificar com 

certeza que aquela pessoa esteve no local de crime ou utilizou alguns dos apetrechos por meio 

dos quais o crime foi perpretado.  

Neste momento é que se faz importante a identificação criminal, pois com ela os 

delinquentes são cadastrados no banco de impressões digitais que servirá para identificá-los, 

caso participem de outro crime que deixe vestígios. Neste momento é que surge a dificuldade 

oriunda da limitação constitucional à identificação pois, ao impossibilitar a identificação do 

criminoso que apresente identificação civil, passa a existir a viabilidade de que ele utilize de 

meios escusos para não ser considerado reincidente, caso se envolva em nova atividade 

criminosa, já que, como visto, é notória a falta de condições estruturais e de pesquisa em 

bancos de impressões digitais de boa parte dos Institutos de Identificação.  

Atualmente, há dois tipos de bancos de impressões digitais: o manual e o automático. 

Visando acelerar o trâmite para a identificação de pessoas, a Polícia Federal, em 03 de agosto 

de 2004, inaugurou um sistema de automático de impressões digitais, conhecido como AFIS – 

Automated Fingerprint Identification System - que significou um grande avanço para a 

solução de crimes de autoria indeterminada.  

Através desse novo sistema, o papiloscopista tem a possibilidade de identificação da 

pessoa a quem pertença um fragmento de impressão digital encontrado de forma mais rápida 

que o método tradicional, onde, na maioria das vezes, seria preciso que fosse relacionado um 

universo de suspeitos, que poderia ser de seis, dez ou milhares de pessoas.  

No AFIS não se faz necessária a indicação de suspeitos, pois, se for lançado para 

pesquisa um fragmento com qualidade técnica para confronto, é possível a localização das 
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semelhanças existentes no banco AFIS, viabilizando a localização da pessoa que apôs sua 

digital no documento, material, veículo ou local de crime. 

A utilização da perícia papiloscópica solucionou muitos casos de autoria 

desconhecida, principalmente depois do lançamento do sistema AFIS. Dentre os mais 

difundidos estão:  

a) O caso de Banco Central da cidade de Fortaleza/CE, em que fragmento 

encontrado no interior da residência que servia de empresa de fachada para a 

quadrilha que escavou o túnel até o Banco Central - local do segundo maior 

assalto a banco da história mundial, de onde furtaram cerca de R$ 164 milhões 

da caixa forte - possibilitou a identificação de alguns dos integrantes da 

quadrilha, que negavam participação no evento criminoso; caso este solucionado 

por equipe composta pelos papiloscopistas da Superintendência Regional de 

Polícia Federal no Estado do Ceará, que teve entre seus integrantes este 

signatário; 

b) Em um caso de sequestro de tesoureiro da Caixa Econômica Federal e sua 

família e tentativa de assalto contra agência daquela instituição, localizada no 

município de Ipatinga, em Minas Gerais, segundo Tavares e Silva, (2008, p. 70), 

após o levantamento de fragmento de impressão digital no interior do veículo 

utilizado para o sequestro, com a utilização do AFIS foi possível localizar um 

dos autores do crime, personagem com extensa folha de antecedentes criminais; 

c) Caso relatado de furto de computadores das instalações da Universidade Federal 

de Minas Gerais – UFMG – o qual teve solução após pesquisa no AFIS que 

indicou dois criminosos que constavam do banco de dados da Polícia Federal. A 

descoberta da dupla autoria foi feita antes mesmo da instauração do inquérito 

policial correspondente; (TAVARES e SILVA, 2008, p. 68). 

d) Um último caso muito interessante para justificar a importância da identificação 

criminal ocorreu no Fórum da cidade de Carius/CE. Na noite do dia 21 de maio 

de 2005, o referido local teve várias de suas dependências arrombadas com a 

subtração de alguns objetos pertencentes àquela unidade do judiciário cearense. 

No dia seguinte, papiloscopistas da Superintendência Regional da Polícia 

Federal do Ceará se deslocaram àquela cidade e, após perícia de local, 

conseguiram localizar vários fragmentos de impressões digitais. Ao lançarem no 
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AFIS os fragmentos coletados não conseguiram nenhum resultado positivo. 

Porém, dias depois, ao receberem impressões digitais proveniente da Delegacia 

da Polícia Federal de Juazeiro do Norte/CE - pertencente a uma pessoa presa, 

dois dias após o ocorrido no Fórum de Carius, por tráfico de entorpecentes – 

revelou-se, após a inclusão no AFIS, se tratar da autora do delito, o qual seria 

classificado como de autoria indeterminada como tantos outros que as 

investigações policiais não conseguem solucionar. 

O mais interessante no caso em tela é que o suspeito foi inserido no 

sistema automatizado depois do fragmento ser implantado, e não o contrário 

como comumente acontece, comprovando que o sistema AFIS, entre outras 

funções, também realiza a pesquisa das novas inclusões em relação aos casos 

passados. Levando-se à conclusão de que, se mais pessoas indiciadas pudessem 

ter suas individuais datiloscópicas coletadas, um maior número de crimes seria 

removido do “arquivo de casos não solucionados”, o qual gera na sociedade um 

desconfortável espírito de impunidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Esta pesquisa trouxe para discussão um tema pouco discutido em sua profundidade 

pelos juristas. Porque a identificação criminal não é só um simples procedimento a ser 

observado pela autoridade policial, quando da instauração do inquérito policial.  

A temática traz em seu âmago toda uma regulamentação, tanto constitucional, como 

legal, envolvendo a questão da dignidade da pessoa humana – princípio mater da nossa 

Constituição cidadã – assim como o principio da liberdade, considerado por alguns autores 

como valores supraconstitucionais, dada a prescrição na Declaração Universal de Direitos 

Humanos.  

Considerou-se que, antes de tratar do tema objeto de estudo, era preciso trazer à baila 

noções da ciência que serve de arcabouço para o procedimento da identificação criminal. 

Desta feita, tratou-se de alguns tópicos da Papiloscopia, de forma que o leigo entenda o 

mínimo necessário acerca da terminologia com a qual pode se deparar ao tratar da matéria. 

Discutiu-se amiúde a legislação permissiva da identificação criminal, tanto em nível 

constitucional, como em nível hierarquicamente inferior. 

Buscou-se comentar a questão da constitucionalização do tema, no que se apontou 

concordância com o pensamento de Nucci, de que para evitar abusos cometidos no ato da 

identificação de presos por maus policiais, o constituinte preferiu tratar o assunto como 

matéria constitucional, e pior, como cláusula pétrea, ao invés de criar uma legislação 

infraconstitucional que tornasse mais severa penalmente a conduta daqueles agentes públicos 

que agissem assim.  

Com isso, o legislador trouxe prejuízos ainda maiores para os cidadãos brasileiros, 

pois os mal intencionados começaram a usar com mais frequência de identidades falsas, para 

tanto criando nomes fictícios ou mesmo utilizando-se de dados onomásticos de inocentes, os 

quais se veem implicados em crimes, sem nunca terem cometido nenhuma irregularidade 

penal.  

Tudo com a finalidade de esconderem sua real identidade, no momento em que 

forem capturados pela polícia, para que as autoridades não descubram sua vida pregressa, o 

que poderá agravar a pena do crime que eles, porventura, forem condenados. Intento este que, 

se bem sucedido, trará prejuízos incalculáveis para a pessoa de bem que foi envolvida, sem 
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saber, neste imbróglio, chegando muitas vezes à condenação e ao cárcere, antes que consiga 

provar sua inocência. 

Analisou-se artigo por artigo da, agora revogada, Lei nº 10.054/00, a qual tratava 

especificamente da identificação criminal. A recenticidade da vigência da Lei nº 12.037, de 

01/10/2009 não permitiu que o TCC, em curto espaço de tempo, pudesse tratá-la a contento, o 

que certamente se fará em estudo complementar ao trabalho aqui apresentado. 

 O polêmico inciso I do artigo 3º da lei, ora revogada, parece ter transmitido ao 

legislador a sonoridade do pensamento dos muitos doutrinadores que o consideravam 

inconstitucional, por extrapolar a exceção permitida pela Constituição ao enumerar a esmo 

tipos penais cujos indivíduos que os revestissem, deveriam ser indiciados independentes de 

possuírem identificação civil.  

A nova legislação não trata mais assim do tema. Atribui à autoridade judiciária – e 

não mais à policial - a faculdade de deliberar a respeito da necessidade ou não da 

identificação criminal para o deslinde da acusação (artigo 3º, inciso IV da Lei nº 12.037/09). 

Dirá a doutrina que houve avanço ou retrocesso? Dúvidas que só um trabalho com maior 

tempo de pesquisa se permitirá esclarecer. 

Discutiram-se também outras legislações que de forma esparsa trataram da matéria, e 

que ainda permanecem em plena vigência, por não haver qualquer revogação expressa, tais 

como: o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei de Combate às Organizações Criminosas 

e a “Lei Maria da Penha”, analisando as particularidades de cada dispositivo legal na 

abordagem do tema sob estudo. 

Buscou-se também o posicionamento dos tribunais sobre a questão da identificação 

criminal do civilmente identificado, apontando o pensamento do Supremo Tribunal Federal 

sobre o assunto na época da edição do verbete de Súmula nº 568, com a argumentação de 

todos os Ministros que debateram o tema e que decidiram, por maioria, não se tratar de 

constrangimento ilegal o procedimento. 

Da afirmação do Min. Antonio Neder, relator do debatido RE nº 80.732/DF, de 

04/06/1975, ponderando que a identificação criminal seria necessária e não vexatória, cúria, e 

não abusiva, incumbe-se manifestar concordância, pois o direito maior que deve ser 

resguardado é da liberdade, vez que não se poderia admitir o encarceramento de um inocente 

por alguém ter usado o seu nome indevidamente.   
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Após a CR/88, com a constitucionalização formal da identificação criminal pelo 

legislador constituinte, não poderia o STF deixar de considerar o procedimento realizado à 

margem da lei como um constrangimento ilegal, o que contou com a concordância de alguns 

doutrinadores, como Paulo Rangel. Outros autores, como Andreucci e Scarance Fernandes, 

embora concordando com o tema constitucional, demonstraram preocupação, pois se tornou 

comum os delinquentes utilizarem de documentos falsos para se esquivar do jus puniendi 

estatal, com isso prejudicando inocentes.  

Aponta-se aqui nova equivalência ao posicionamento de Nucci, quando afirma que a 

indevida constitucionalização da identificação criminal trouxe mais prejuízos que vantagens, 

ao não garantir ao processo penal que a pessoa que está sendo acusada é a pessoa certa. Pois, 

ainda conforme Nucci, ao invés de coibir os abusos provocados pelos agentes públicos com 

uma legislação que punisse com rigor os que abusassem da autoridade, expondo 

desnecessariamente as pessoas presas, na hora da identificação, preferiram o engessamento 

desta importante ferramenta auxiliar da justiça, que garante que a pessoa acusada foi aquela 

mesma indiciada durante o inquérito policial, ou seja, que a pessoa que está sendo acusada é 

realmente aquela apontada como suspeita da prática da transgressão penal. 

Em sequência, procurou-se elencar os ganhos possibilitados à Justiça com a 

identificação criminal, apresentando exemplos de absolvição de pessoas implicadas 

injustamente em processos penais, através da prova irrefutável da perícia papiloscópica, que 

permite - por meio de exames de confronto entre as individuais datiloscópicas coletadas na 

oportunidade da prisão do infrator com as da pessoa que está sendo acusada do crime, dirimir 

qualquer dúvida de que uma não era a outra no momento da prisão. Trazendo com isso 

enorme benefício à Justiça, ao preservar o princípio da verdade processual, escopo primordial 

do processo penal.  

A identificação criminal também abre espaço a que a perícia papiloscópica 

possibilite a resolução de incontáveis crimes de autoria desconhecida, com a comparação 

entre fragmentos de impressões digitais encontrados no local de crime ou em objetos que 

tenham sido manuseados pelos criminosos e as impressões digitais armazenadas nos bancos 

de impressões digitais, como o AFIS, possibilitando a solução de vários crimes, como os 

exemplificados na pesquisa. 

Gostaríamos de ressaltar a impossibilidade de um estudo mais profundo da lei ª 

12037/09, como discorrido anteriormente, porém, a princípio, o novo normativo traz algumas 

dificuldades para o trabalho de investigação policial ao tolher ainda mais as hipóteses de 
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identificação criminal, aumentando-se a possibilidade de erro judiciário, pois ficará mais 

difícil premiar a justiça com a certeza de que aquele que está no processo é realmente a pessoa 

que se acusa de ter cometido o crime. Porque, qualquer criminoso poderá apresentar um dos 

documentos elencados no artigo 2º da lei 12037/09 – destacando-se que em alguns dos órgãos 

emissores destes documentos não existe arquivos de impressões digitais organizados, em bom 

estado de conservação, e facilmente passar por outra pessoa de reputação ilibada, enganando 

os órgãos judiciais na aplicação da dosimetria da pena merecida, caso seja condenado, e, o 

mais grave, implicando inocentes em processos penais. Talvez o registro civil único resolva 

em médio prazo estas dificuldades trazidas pela nova lei. 

Com as recentes alterações na Lei nº 9454/97, que possibilitará a criação do registro 

de identidade civil nacional, poderá ocorrer uma maior facilidade na investigação dos crimes 

em que sejam encontrados fragmentos de impressões digitais. Pois, se for possível, por 

exemplo, a integração entre o banco que será criado e o AFIS, de forma que se comparem os 

fragmentos lançados neste último com o cadastro civil nacional previsto na Lei supracitada, 

haverá uma maior possibilidade de determinação da autoria do delito sob investigação. Além 

do que, naqueles casos em que a nova lei da identificação criminal, Lei nº 12037/09, de 

01/10/2009, permita a identificação criminal se muito mais fácil conseguir os padrões de 

confronto para realizar a perícia determinada, principalmente, se o documento de 

identificação tiver sido tirado em outra unidade da federação. 

Para finalizar, quanto as questões levantadas por alguns autores de que a Lei nº 

9454/97, seria uma lei ditatorial, somente poderia ser superada com um estudo posterior mais 

profundo. Talvez, a fúria destes debatedores possa ser abrandada com a modificação no tipo 

de documento proposto, pois agora se trata de um documento de identificação nacional e não 

o documento único que iria substituir todos os outros documentos existentes no Brasil. 
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