
NOÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO

01. O  civilmente  identificado  não  será  submetido  a  identificação  criminal,  salvo  nos  casos 
previstos em Lei. 

02. A identificação civil é atestada por qualquer dos seguintes documentos: carteira de identidade; 
carteira de trabalho.

03. Embora apresentado documento de identificação, poderá ocorrer identificação criminal quando 
o documento não apresentar rasura ou tiver indício de falsificação.

04. As cópias dos documentos apresentados deverão ser juntadas aos autos do inquérito,  ou 
outra forma de investigação, ainda que consideradas insuficientes para identificar o indiciado.

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

06.  A identificação  criminal  não  incluirá  o  processo  datiloscópico  e  o  fotográfico,  que  serão 
juntados aos autos da comunicação da prisão em flagrante, ou do inquérito policial ou outra forma 
de investigação

07. É vedado mencionar a identificação criminal do indiciado em atestados de antecedentes ou 
em informações  não  destinadas  ao juízo  criminal,  antes  do  trânsito  em julgado  da  sentença 
condenatória.

08.  No caso de não oferecimento da denúncia, ou sua rejeição, ou absolvição, é facultado ao 
indiciado  ou  ao  réu,  após  o  arquivamento  definitivo  do  inquérito,  ou  trânsito  em  julgado  da 
sentença, requerer a retirada da identificação fotográfica do inquérito ou processo,  desde que 
apresente provas de sua identificação civil.

09. Não é instituído o número único de Registro  de Identidade Civil,  pelo qual  cada cidadão 
brasileiro, nato ou naturalizado, será identificado em suas relações com a sociedade e com os 
organismos governamentais e privados. 

10. É  instituído o  Cadastro  Nacional  de  Registro  de  Identificação Civil,  destinado  a  conter  o 
número único de Registro de Identidade Civil, acompanhado dos dados de identificação de cada 
cidadão. 

GABARITO

01. C
Comentários: É o que diz o artigo primeiro da Lei 12.037.

02. C
Comentários: E mais: carteira profissional; passaporte; carteira de identificação funcional; outro 
documento público que permita a identificação do indiciado.

03. E
Comentários: O correto é “não apresentar rasuras”.

04. C
Comentários: É o que diz o parágrafo único do artigo terceiro da Lei 12.037.



05. C
Comentários: É o  que diz o artigo quarto da Lei 12.037.

06. E
Comentários: O correto é “incluirá o processo”.

07. C
Comentários: É o que diz o artigo sexto da Lei 12.037.

08. C
Comentários: É o que diz o artigo sétimo da Lei 12.037.

09. E
Comentários: O correto é “é instituído”.

10. C
Comentários: É o que diz o artigo segundo da Lei 9454.


