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Revisão 

  

Olá, pessoal! 

Neste encontro vamos fazer uma revisão sobre os principais pontos 

que eu acredito que a banca possa cobrar. Vou separar por tópicos para 

facilitar no estudo. 

Vamos lá! 

 

Lei nº 12.037/2009; Lei nº 9.454/1997 e Lei nº 7.116/1983. 

 

1. A identificação civil é atestada por qualquer dos seguintes 

documentos: 

 carteira de identidade; 

 carteira de trabalho; 

 carteira profissional; 

 passaporte; 

 carteira de identificação funcional; 

 outro documento público que permita a 

identificação do indiciado. 

 

2.  Outra informação muito importante é que, embora apresentado 

documento de identificação, poderá ocorrer identificação criminal 

quando: 
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 o documento apresentar rasura ou tiver indício de 

falsificação; 

 o documento apresentado for insuficiente para 

identificar cabalmente o indiciado; 

 o indiciado portar documentos de identidade distintos, 

com informações conflitantes entre si; 

 a identificação criminal for essencial às 

investigações policiais, segundo despacho da 

autoridade judiciária competente, que decidirá de ofício ou 

mediante representação da autoridade policial, do 

Ministério Público ou da defesa; 

 constar de registros policiais o uso de outros nomes ou 

diferentes qualificações; 

 o estado de conservação ou a distância temporal ou 

da localidade da expedição do documento apresentado 

impossibilite a completa identificação dos caracteres 

essenciais. 

 

3. A Carteira de Identidade conterá os seguintes elementos: 

 Armas da República e inscrição "República Federativa 

do Brasil"; 

 nome da Unidade da Federação; 

 identificação do órgão expedidor; 
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 registro geral no órgão emitente, local e data da 

expedição; 

 nome, filiação, local e data de nascimento do identificado, 

bem como, de forma resumida, a comarca, cartório, livro, 

folha e número do registro de nascimento; 

 fotografia, no formato 3 x 4 cm, assinatura e impressão 

digital do polegar direito do identificado; 

 assinatura do dirigente do órgão expedidor. 

Duas informações que a Lei não faz menção, mas o Decreto sim é 

que virá na CI: a expressão: "válida em todo o território nacional” e 

referência à Lei 7.116, de 29 de agosto de 1983. 

Desde que o interessado o solicite a Carteira de Identidade conterá, 

além dos elementos acima, os números de inscrição do titular no 

Programa de Integração Social - PIS ou no Programa de Formação do 

Patrimônio do Servidor Público - PASEP e no CPF - Cadastro de Pessoas 

Físicas do Ministério da Fazenda, além disso, o Poder Executivo Federal 

poderá aprovar a inclusão de outros dados opcionais na Carteira de 

Identidade. 

 

4. Vimos que a Carteira de Identidade conterá campo destinado 

ao registro:  

 do número de inscrição no Programa de Integração Social - 

PIS ou no Programa de Formação do Patrimônio do 

Servidor Público - PASEP;   
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 do número do Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da 

Fazenda - CPF;   

          Entretanto, o Decreto no 89.250/83 nos traz mais duas 

novidades a serem inseridas, vejamos: 

 da expressão "Idoso ou maior de sessenta e cinco anos";  

 de uma das expressões "Doador de órgãos e tecidos" ou 

"Não-doador de órgãos e tecidos".  

          Só que a inclusão na Carteira de Identidade dos dados acima 

poderá ser parcial e dependerá exclusivamente de solicitação do 

interessado e, quando for o caso, da apresentação dos respectivos 

documentos comprobatórios, até aqui já vimos, mas quais são esses 

documentos, vamos lá! No caso do PIS ou PASEP os cartões de inscrição 

no PIS, no PASEP; e no caso do CPF, o Registro Civil de Pessoa Física, o 

qual tem um cartão também.  

         Já no caso de "Doador de órgãos e tecidos" ou "Não-doador 

de órgãos e tecidos", a inclusão de uma dessas expressões: 

 dependerá de requerimento escrito do interessado, a 

ser arquivado no órgão competente para a expedição da 

Carteira de Identidade;  

 deverá constar no espelho correspondente ao anverso 

da Carteira de Identidade no espaço vazio acima da 

fotografia do identificado.  

 

Características morfológicas de identificação 
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5. Conceitua-se identidade como o conjunto de caracteres 

que individualiza uma pessoa ou uma coisa, fazendo-a distinta das 

demais. Para Afrânio Peixoto, a identidade é o conjunto de sinais e 

propriedades que caracterizam um indivíduo entre todos, ou entre muitos, 

e o revelam em determinada circunstância, e que estes sinais são 

específicos e individuais, originários ou adquiridos. Arbenz ensinava que 

identidade é o conjunto de atributos que caracterizam alguma coisa 

ou alguma pessoa. E fazia diferença entre semelhança, igualdade e 

identidade, vejamos: 

 Semelhança como relação de qualidade;  

 Igualdade como relação de quantidade; 

 Identidade como a essência de uma coisa ser ela mesma. 

 

6. Estes princípios são bem cobrados nas provas! Os 

fundamentos biológicos ou técnicos que qualificam e que preenchem as 

condições para um método de identificação a ser considerado, são: 

 Unicidade – também chamado de individualidade, ou seja, 

que determinados elementos sejam específicos daquele 

indivíduo e diferente dos demais; 

 Imutabilidade – são características que não mudam e não se 

alteram ao longo do tempo; 
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 Perenidade –  consiste na capacidade de certos elementos 

resistirem à ação do tempo, e que permanecem durante toda a 

vida, e até após a morte, como exemplo o esqueleto; 

 Praticabilidade – um processo que não seja complexo, tanto 

na obtenção como no registro dos caracteres; 

 Classificabilidade - este requisito é muito importante, pois é 

necessário certa metodologia no arquivamento, assim como 

rapidez e facilidade na busca dos registros. 

 

Identidade policial e judiciária 

 

7. Segundo o França, a identificação judiciária ou policial 

independe de conhecimentos médicos, e sua fundamentação reside, 

sobretudo, no uso de dados antropométricos e antropológicos para 

a identidade civil e caracterização dos criminosos, quer primários, 

quer reincidentes. Esse processo é efetuado por peritos em identificação. 

8. Bertilonagem - método de identificação criminal com base 

em dimensões e características individuais do identificado, como cor de 

cabelo e olhos e fotografias (frente e perfil). Essas informações eram 

registradas em cartões, que eram posteriormente arquivados e 

possibilitavam consulta posterior. 

A padronização trazida pelo sistema Bertillon no mundo civilizado 

significou que pela primeira vez na história qualquer pessoa uma vez 
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identificada e devidamente classificada poderia ser novamente 

identificada no futuro. 

Tem por base a antropometria, complementando-se pelo retrato 

falado, a fotografia sinalética e as impressões digitais. A antropometria 

preconiza as medidas dos diâmetros longitudinal e transversal do crânio, 

o diâmetro bizigomático, o tamanho dos dedos médio e mínimo, o do 

antebraço e do pé do lado esquerdo do corpo, a altura da orelha direita, a 

cor da íris esquerda, a estatura, a envergadura e a altura do busto, tudo 

anotado em milímetros, além do assinalamento descritivo de todos os 

sinais profissionais e individuais, tatuagens, deformidades, malformações 

e cicatrizes encontradas. O assinalamento antropométrico de Bertillon 

refere-se: 

 à fixação definitiva da ossatura a partir dos 20 anos; 

 à variabilidade extrema dos esqueletos humanos entre si; 

 à relativa precisão e facilidade de tomada das medidas do 

esqueleto e de determinadas partes do corpo. 

 

Observa-se assim que a antropometria não se aplica aos menores 

de 20 anos, pois eles ainda têm a ossatura em desenvolvimento, 

excluindo peremptoriamente as crianças. As medidas exatas, passíveis de 

erro por fator pessoal, nos velhos e nas mulheres, são difíceis de ser 

tomadas. Por isso, Bertillon adotou tabela de tolerância. Ademais, o 

processo tem o inconveniente de requerer tempo e técnicos 

experimentados. 
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Então, pelas frequentes incorreções das medidas, naturais ou dos 

técnicos, de quem se exige precisão de conhecimentos e larga 

experiência, e por aparecimento de técnicas de emprego mais fácil em 

sua execução, que a suplantam, a bertilonagem cedeu lugar à 

dactiloscopia, passando a ter valor histórico. 

O sistema (antropométrico) de Bertillon consistia em 3 tipos de 

assinalamento: 

 Assinalamento descritivo ou retrato falado - O 

assinalamento descritivo ou retrato falado referia-se à 

descrição do identificado, considerando as notações 

cromáticas (cores), as notações morfológicas (formas) e os 

traços complementares (detalhes); 

 

 Assinalamento de marcas particulares - Anotação de 

marcas que só aquele indivíduo identificado possuía; 

 

 Assinalamento antropométrico - O assinalamento 

antropométrico referia-se à tomada de medidas de onze 

partes do corpo: 

 Diâmetro Anteroposterior da cabeça 

 Diâmetro transversal da cabeça 

 Comprimento da orelha direita 

 Diâmetro bizigomático 

 Comprimento do pé esquerdo 
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 Comprimento do dedo médio esquerdo 

 Comprimento do dedo mínimo esquerdo 

 Comprimento do antebraço esquerdo (do cotovelo à 

ponta do dedo 

 médio) 

 Envergadura dos braços 

 Estatura 

 Largura do tronco (busto) 

 

Dificuldades do sistema Bertillon: 

 Aplicava-se somente aos adultos de 20 a 65 anos; 

 Dificuldade em aplicar-se o método às mulheres; 

 As mesmas medidas apresentavam variedade nos 

resultados, mesmo se extraídas da mesma pessoa 

por dois peritos diferentes ou duas vezes pelo 

mesmo perito; 

 Não havia correspondência direta dos termos para 

classificação nos vários países (cada país chamava 

uma característica com um nome diferente); 

 Dois indivíduos diferentes poderiam apresentar 

valores antropométricos iguais. 

 

9. O retrato falado é  obtido pela descrição analítica dos 

caracteres antropológicos, morfológicos e cromáticos da face, em 
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assinalamento sucinto de frente e perfil direito da fronte, nariz e orelha, 

supercílios, cabelos, barba, bigode, rugas, tatuagens, cicatrizes, nevos, 

verrugas, pálpebras, órbitas, olhos e sua cor, tudo codificado em 

expressões convencionais: pequeno, médio e grande. É possível, assim, 

ao perito, atendo-se a uma descrição rigorosa do indivíduo, traçar-lhe o 

retrato falado a distância, até por computador. 

Neste sistema, aproveitam-se minúcias, reveladas por pessoas de 

boa memória, que produzem detalhes mais importantes de uma 

fisionomia, emprestando-se maior destaque ao rosto. As testemunhas 

relatam uma série de pormenores até formar um fisionomia que, em 

certas ocasiões, coincide quase precisamente com o real. Estes 

pormenores são de ordem: 

 cromática (cor da íris, do cabelo e da pele); 

 morfológica (altura, inclinação e proeminência da fronte; 

forma, dimensão e particularidades do nariz; forma, 

separação e particularidades da orelha); 

 complementar (configuração do crânio, forma dos lábios e 

do queixo; configuração do cabelo e do penteado; destaque 

dos lábios, da barba, das sobrancelhas e bigodes).   

 

10. A fotografia sinalética - preconizada por Bertillon, essa 

técnica resumia-se em fotografar de frente e de perfil o indivíduo, na 

redução fixa de 1/7. As fotografias obtidas dessa forma eram 

superpostas e comparadas em seus menores detalhes, como estatura da 
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fonte, aspecto da fenda palpebral, diâmetro da boca e do nariz, altura do 

pavilhão auricular, entre outros. 

A comparação minuciosa dos elementos assim obtidos por 

superposição com outros elementos e o estudo de pormenores fixos, das 

partes ditas acima, contribuem para a identificação.  

 

Papiloscopia 

 

11. A papiloscopia é a ciência que trata da identificação humana 

através das papilas dérmicas existentes na palma das mãos e na sola dos 

pés, mais conhecida pelo estudo das “Impressões Digitais”. As técnicas de 

papiloscopia promovem a identificação de pessoas de maneira segura e 

eficaz. Trata-se de um importante auxílio ao trabalho policial nos dias 

atuais. A papiloscopia visa à identificação humana por meio das 

impressões digitais, palmares e plantares. 

12. As impressões digitais baseiam-se na existência, na polpa dos 

dedos, de desenhos característicos, individuais, formados pelas 

cristas papilares na derme. Locard registra três propriedades 

altamente valorizantes dos desenhos papilares: perenidade, imutabilidade 

e variedade. Vejamos cada um: 

 Perenidade — Os arabescos formados pelas cristas 

papilares na polpa dos dedos, na palma das mãos e na 

planta dos pés iniciam por volta do terceiro mês, e fixam no 

sexto mês de vida intrauterina, ou antes, conservando-se 
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durante toda a vida e até depois da morte, desde que a pele 

esteja intacta, sendo destruídos apenas pela putrefação. 

Nesses casos, muitas vezes ainda é possível determinar a 

identidade pelas impressões digitais, quando o perito dispõe 

de resquícios de pele da polpa dos dedos. As impressões 

digitais são perenes, isto é, não mudam com o passar dos 

anos, como ocorre com o organismo em geral, apresentando 

o adulto e o velho os mesmos desenhos que tinham ao 

nascer; 

 Imutabilidade — Queimaduras de 1.º e 2.º graus, 

aplicação de acetona, formol e corrosivos, atritos da pele 

determinados por profissões, limagem dos dedos não 

destroem as cristas papilares, bastando 48 horas de repouso 

para que as impressões reapareçam, sem que tenham 

sofrido qualquer alteração. Autores há que asseguram que 

certas doenças, como a paroníquia, ou panarício de Morvan 

(infecções supurativas que se localizam no tecido 

subcutâneo das falanges proximais dos quirodáctilos, junto 

às unhas), e a lepra, são capazes de destruir 

progressivamente as cristas papilares. Leonídio Ribeiro 

demonstrou que realmente a lepra e determinadas 

dermatoses são capazes não de destruir, mas de alterar os 

desenhos papilares, a sua forma primitiva sendo, todavia, 

restaurada com a cura. Dessa maneira, as impressões 
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digitais são indestrutíveis no vivo, não se modificando pela 

vontade, nem patologicamente, reaparecendo sempre como 

eram; são, portanto, imutáveis; 

 Variedade — Os desenhos das cristas papilares são 

individuais, não tendo sido encontradas até hoje, em 

milhares de fichas dactiloscópicas, duas impressões digitais 

idênticas. Ainda mais: nos dedos de um mesmo indivíduo 

elas não são iguais. São a individualidade e a imutabilidade 

que conferem ingente valor à datiloscopia. Os gêmeos 

univitelinos podem apresentar desenhos semelhantes, mas 

nunca absolutamente iguais. Dois indivíduos podem ter a 

mesma ficha dactiloscópica, isto é, de classificação 

semelhante; nunca, entretanto, serão idênticas. O exame 

minucioso aponta diferenças significativas, pois, se assim 

não fosse, o método perderia todo o interesse prático. 

Semelhança não é sinônimo de identidade, havendo sempre 

pontos característicos, peculiares a cada desenho, presentes 

em toda impressão papilar (ilhotas, linhas cortadas, 

forquilhas, bifurcação e encerro), que permitem fazer-se a 

distinção. Para estabelecer a identidade basta serem 

evidenciados de doze a vinte desses acidentes nas cristas 

papilares, situados homologamente em duas impressões 

digitais e sem nenhuma discrepância. 
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13. Sistema dactiloscópico de Vucetich - Juan Vucetich definiu 

dactiloscopia como “a ciência que se propõe a identificar as pessoas, 

fisicamente consideradas, por meio das impressões ou reproduções físicas 

dos desenhos formados pelas cristas papilares das extremidades digitais. 

As linhas papilares da face volar (vista palmar) das falanges 

agrupam-se em três sistemas: basilar, marginal e nuclear ou central, 

consoante topografia.  

 

Essas linhas se dispõem em ângulos obtusos envolvendo o núcleo 

central da impressão digital formando o delta.  
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A presença ou ausência do delta na impressão digital caracteriza no 

sistema de Vucetich os quatro tipos fundamentais (imagem acima): arco, 

presilha interna, presilha externa e verticilo. Assim: 

 

  arco — não tem delta; 

  presilha interna — o delta situa-se à direita do observador; 

  presilha externa — o delta situa-se à esquerda do 

observador; 

  verticilo — é a figura que tem dois deltas, as linhas papilares 

descrevendo círculos concêntricos no centro da falange. 

 

 

 

 

O registro da individual ou fórmula dactiloscópica emprega 

convencionalmente letras maiúsculas — A, I, E, V — para os polegares 

e números — 1, 2, 3, 4 — para os demais dedos das mãos. Dessa 

forma: 

 arco — A ou 1; 

 presilha interna — I ou 2; 
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 presilha externa — E ou 3; 

 verticilo — V ou 4. 

        Abaixo, coloquei um quadro para facilitar o processo de 

memorização, vejamos: 

 

 

Por exemplo: escreve-se A para um arco no polegar; nos demais 

dedos, 1. Quando o desenho papilar for impossível de classificação, 

deformado por cicatrizes e nas malformações, escreve-se X; e, na falta 

parcial ou total do dedo, 0. 

A individual dactiloscópica compõe-se de duas partes: a série, que 

se escreve acima do traço de fração, no numerador, dada pela mão 

direita, e a seção, no denominador, formada pelos desenhos dos dedos 

da mão esquerda. A série compreende a fundamental, que corresponde 

ao polegar direito, e a divisão, aos demais dedos da mão direita. A seção 

subdivide-se em subclassificação, polegar esquerdo, e subdivisão, que 

corresponde aos demais dedos da mesma mão. 
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Desta forma, a série é constituída por todos os dedos da mão 

direita, a fundamental correspondendo à letra maiúscula do polegar 

direito e a divisão aos números dos demais dedos da mesma mão. Todos 

os dedos da mão esquerda constituem a seção, sendo a subclassificação 

dada pela notação literal do polegar esquerdo e a subdivisão pelos 

números correspondentes aos demais dedos da mesma mão. 

Seguindo, o dactilograma é a impressão de um dedo; a impressão 

registrada dos dez dedos constitui a individual dactiloscópica, 

classificação que recebe para arquivamento a respectiva fórmula 

dactiloscópica. Vucetich dividiu os quatro tipos fundamentais em 

subtipos: 

 

                                (simples e angular) 

 

 
TIPOS 

Arco 

Presilhas 
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                                (verticiladas, transversais e longitudinais) 

 

                                         (circular, espiral, ovoidal, sinuoso, ganchoso)  

 

Diz-se simples o arco apenas curvo, e angular quando a curva 

quase se fechar em ângulo. Os subtipos de presilhas e verticilos definem-

se pelo próprio nome.   

 

 

Os pontos característicos compreendem a ilhota, representada por 

um ponto ou fragmento de papila; a linha cortada, fragmento de papila 

maior do que a ilhota; a forquilha, papila que se separa em ângulo agudo; 

a bifurcação, papila separada em ângulo curvilíneo; e o encerro, duas 

papilas unidas por suas extremidades. 

Doze a vinte pontos característicos situados homologamente em 

duas impressões digitais identificam inapelavelmente o indivíduo, como 

foi dito. Se necessário, estuda o papilocopista os poros (sistema 

Verticilo 
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poroscópico de Locard), que se apresentam como pequenas áreas 

contrastantes nas linhas negras das cristas papilares, e o conjunto das 

linhas brancas dactiloscópicas (albodactilograma), que se contam nos 

espaços entre elas. 

Para arquivar a ficha dactiloscópica, observa-se em primeiro lugar a 

fundamental e depois a divisão, contidas na série. Ato contínuo, a 

subclassificação e depois a subdivisão da seção, obedecendo, inclusive, ao 

que indicam as cores (A = branco; I = azul; E = róseo; V = verde) dos 

cartões.  

Pessoal, aprofundando mais um pouco, as impressões digitais 

deixadas nos locais de crime podem ser visíveis, semivisíveis ou latentes. 

Visíveis são as impressões digitais facilmente percebidas a olho nu. Não 

precisam, para serem visualizadas, tratamento ou desenvolvimento com 

reagentes. As invisíveis ou latentes, para serem vistas, requerem um 

trabalho técnico de preparação ou desenvolvimento pelo emprego de 

reagentes como o carbonato de chumbo, o grafite, o alumínio em pó, o pó 

de bronze, o Pongekouk-vermeillion japonês etc. O carbonato de chumbo 

é utilizado para desenvolver impressões digitais latentes em superfícies 

de granito, mármore, plásticos de cor escura, vidro, madeira envernizada 

ou pintada a esmalte. 

Emprega-se o grafite em pó para evidenciar impressões digitais 

latentes em superfícies metálicas. O alumínio e o bronze em pó tornam 

visíveis impressões digitais latentes em superfícies esmaltadas brancas, 

ferro ágate e louça branca, plásticos e papel couché brancos. Segundo 
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alguns especialistas, o Pongekouk-vermeillion japonês serve para 

arabescos digitais latentes em papel. 

Pulverizada cuidadosamente a superfície-suporte dos desenhos 

digitais, o pó em excesso é removido com um pincel de pelos de marta, 

de cerdas longas, o que faz aparecer, de forma perfeitamente visível, as 

impressões latentes. A seguir, são fotografados com luz oblíqua, o que 

constitui uma garantia quase completa de sucesso absoluto, na fase de 

comparação. Por motivos óbvios, deve o perito autenticar as impressões 

digitais fotografadas. Muita vez, as marcas digitais assentam-se em locais 

que tornam a sua transferência, por meio de fotografia, sumamente difícil 

devido às dificuldades de ângulo. Nesse caso elas serão transferidas para 

uma fita gomada tipo “durex” (conhecida como “tape” na área policial), 

aplicada sobre a superfície-suporte, sendo, poste riormente, colada numa 

cartolina para facilitar o transporte.  

Os desenhos das cristas papilares e plantares, como todo bom 

método de identificação, atendem aos requisitos fundamentais exigidos 

nos elementos sinaléticos: unicidade, imutabilidade, praticabilidade e 

classificabilidade. 

Meus amigos, esses são os pontos que eu acho mais importantes. 

Mas não os eximem de estudar todo conteúdo, ok? 

Grande abraço e bons estudos! 


