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RESUMO 

 

Dias, Êuler da Veiga. Identificação Civil e Identificação 
Criminal: os reflexos da aplicabilidade do inciso LVIII do 
art. 5º da Constituição Federal na sociedade brasileira. 
2003. 178p. Dissertação de Mestrado – Faculdade de Direito do 
Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. O trabalho 
está centrado no estudo do artigo 5º, inciso LVIII da 
Constituição Federal, que preconiza: “o civilmente identificado 
não será submetido a identificação criminal, salvo nas hipóteses 
previstas em lei;”. Investiga-se sua aplicabilidade na sociedade 
brasileira por meio de análise das garantias constitucionais, leis 
infraconstitucionais e comparação com legislações alienígenas 
que tratam do assunto. Para sistematizar o estudo é feita uma 
apresentação dos métodos de interpretação da norma jurídica, 
da norma jurídica em nível constitucional e do papel do 
legislador na elaboração das leis. Em seguida, apresenta-se 
uma cronologia da identificação e sua evolução histórica, para 
proporcionar uma completa compreensão das razões pela qual o 
legislador decidiu incluir no bojo da Constituição o dispositivo 
normativo em comento. Analisa-se, de forma especial, a lei 
10.054/00 com o objetivo de identificar seu papel na aplicação 
da norma constitucional em apreço. A legislação alienígena 
escolhida é a Lusitana, em face da sua semelhança com a 
norma brasileira. Durante todo o trabalho procura-se 
demonstrar que a identificação civil e a identificação criminal 
são completamente distintas, tendo em comum apenas e tão-
somente o processo por elas utilizado. Ao final do trabalho 
apontam-se sugestões para a aplicabilidade do dispositivo 
constitucional em sua totalidade, incluindo a sugestão de um 
projeto de lei, visando contribuir para o fim maior do Direito – a 
justiça. 



 

ABSTRACT  

 

Dias, Êuler da Veiga. Identificação Civil e Identificação 
Criminal: os reflexos da aplicabilidade do inciso LVIII do 
art. 5º da Constituição Federal na sociedade brasileira. 
2003. 178p. Dissertação de Mestrado – Faculdade de Direito do 
Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. The work 
is centered in the study of the 5th article, LVIII of the Federal 
Constitution, that it extols: "the civilly identified won't be 
submitted to the criminal identification, except in the 
hypotheses foreseen in law;". It is investigated its applicability 
in the Brazilian society through analysis of the constitutional 
guaranties, single laws and comparison with alien legislations 
in the matter of. To systematize the study, it is made a 
presentation of the interpretation’s methods of law in 
constitutional level and the legislator’s paper  in the laws 
elaboration. Soon afterwards it comes the identification in a 
chronological system and its historical evolution, to provide a 
complete understanding of the reasons for which the legislator 
decided to include in the Constitution’s body the normative 
device in evidence. It is analyzed, in a special form, the law 
10.054/00 with the objective to identify its role in the 
constitutional rule application. The chosen alien legislation is 
the Portuguese one, in face of its similarity with the Brazilian 
norm. During all the work it tries to show that the civil 
identification and criminal identification are completely 
different, having in common just and only the process for their 
use. At the end of the work it is exhibit some suggestions for the 
applicability of the constitutional device in its totality, including 
a project of law, seeking to contribute for the  larger  end  of  the 
Right – the justice. 
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I N T R O D U Ç Ã O 

1 – Comentários iniciais; 2 – Tema e Problema; 3 – Formulação de Hipóteses;             

4 – Marco Teórico de Referência; 5 – Estudos Bibliográficos; 6 – Justificativa do 

Estudo. 

 

1.                                 COMENTÁRIOS INICIAIS 

 

O trabalho tem por escopo o estudo do art. 5º, inc. LVIII da 

Constituição Federal. 

Busca-se demonstrar que este dispositivo constitucional não 

pode ser diretamente aplicado. Sua aplicabilidade depende de normas 

infraconstitucionais regulamentadoras do mesmo, sendo que estas 

normas deverão estar intimamente ligadas ao aspecto             

técnico-científico da identificação1. 

Faz-se referência às formas de interpretação e aplicação da 

norma jurídica, dando ênfase à área constitucional, bem como ao 

papel do legislador neste contexto. 

                                                 
1 “A identificação surgiu em decorrência da necessidade do aproveitamento dos caracteres 
individualizadores de uma pessoa ou coisa, para a fixação de sua respectiva identidade [...] é o 
processo ou o conjunto de processos destinado a estabelecer a identidade de uma pessoa.” 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA – MJ, Departamento de Polícia Federal – DPF, Instituto Nacional de 
Identificação – INI. Manual de Identificação (Identificação Papiloscópica). Brasília. 2ª ed. 1987, p. 7. 
Cf. TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Código de Processo Penal Comentado. 6ª ed. São 
Paulo. 2001.v.1.p.43. 
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Realiza-se um relato cronológico e histórico do surgimento da 

identificação, apontando as razões pelas quais o legislador 

constituinte originário decidiu estatuir este mandamento na Carta 

Magna. 

Por meio de um estudo sistemático faz-se uma completa análise 

do artigo mencionado, tanto no que se refere à sua forma quanto ao 

seu conteúdo, transmutando a letra da lei do espírito legiferante. 

A análise social e jurídica é apresentada  sob diversos aspectos 

no que concerne ao assunto tratado pelo artigo em comento e seu 

respectivo inciso constitucional, permitindo ao observador identificar 

todos os ângulos relativos ao caso, a fim de que possa ele próprio 

executar sua análise. 

O trabalho permite, desta forma, que pessoas com formações 

distintas estudem o tema proposto, já que o mesmo está disposto de 

forma modular, onde cada parte será um pequeno trabalho para ao 

final, na junção última, formar um todo indivisível, alcançando, 

assim, o desiderato pretendido. 
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2.        TEMA E PROBLEMA 

 

O núcleo do trabalho está centrado no mandamento insculpido 

no art. 5º, inc. LVIII da Constituição Federal, que encerra no seu 

bojo o seguinte ditame:  “O civilmente identificado não será 

submetido a[sic]2 identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas 

em lei.” 

Tal escolha está intimamente ligada aos aspectos técnicos e 

formais que o tema envolve, e cuja relevância é de primordial 

importância, tanto para aqueles que elaboram as leis, quanto para 

aqueles que as interpretam. 

Outro fato que justifica a sua elaboração é a inexistência de um 

trabalho científico que reúna em seu âmago ambos os enfoques, 

tanto o legal quanto o técnico-científico, sobre o assunto escolhido. 

                                                 
2 Faz-se mister enfatizar que o texto constitucional aqui destacado não obedeceu às regras do 
vernáculo. Correto seria que se grafasse o “a” com crase, indicando a contração da preposição a com o 
artigo definido feminino a, pois o verbo submeter neste caso é bitransitivo e pronominal, tem o 
sentido de sujeitar-se, como expõe Aurélio Buarque de Holanda Ferreira em seu dicionário “[...]fazer 
(alguém ou algo) de alvo de alguma ação; sujeitar(-se), entregar(-se), expor(-se)[...] FERREIRA, 
Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. 1ª ed. São Paulo. Editora Nova 
Fronteira. 1975. p. 1341. Desta forma, para que o imperativo normativo mantenha  o seu significado 
lexical em perfeita sintonia com o pretendido pela norma, a redação dada ao inc. LVIII, do art. 5º da 
Constituição Federal, deveria ser:  O civilmente identificado não será submetido à identificação 
criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei . Sempre que o trabalho fizer alusão ao citado 
dispositivo será feita a observação da impropriedade lingüística. Cf. CUNHA, Celso. Gramática do 
Português Contemporâneo. Belo Horizonte. Editora Bernardo Álvares S/A. 1970. p. 146; BECHARA, 
Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 19ª ed. São Paulo. Companhia Editora Nacional. 1973. p. 
157; ROCHA LIMA, Carlos Henrique. Gramática Normativa da Língua Portuguesa. 15ª ed. Rio de 
Janeiro. José Olympio Editora. 1972. p. 158 e MACHADO, José Pedro. Dicionário Etimológico da 
Língua Portuguesa. 2ª ed. São Paulo. Editora Livros Horizontes. 1967. p. 2147. 



 

4 

Há de se verificar ainda, que a decisão de se inserir o comando 

do inc. LVIII, do art. 5º no Diploma Maior, deveu-se em maior 

tamanho a razões políticas, sem qualquer outro critério que balizasse 

esta decisão.  

A inserção ora referida, que teve por escopo proteger parte da 

população da reincidência da prática de atos arbitrários, cometidos 

por pessoas que se escondiam atrás do manto da autoridade a elas 

investida, acabou por prejudicar, em muito, a sociedade como um 

todo.   

Deve-se assinalar, que os acontecimentos que hodiernamente 

se fazem presentes na vida da população, por conta da aplicação do 

retromencionado dispositivo constitucional, têm causado muito mais 

prejuízo que benefício. 

O cidadão de bem teve sua segurança fragilizada naquilo que 

tange à sua identidade3, na medida em que, qualquer pessoa poderá 

passar-se por outra sem que haja o devido controle por parte das 

autoridades competentes. 

O Sistema de Segurança Pública teve suas funções limitadas no 

agir, impedindo-o, destarte, de se mobilizar com fulcro a evitar que 

                                                 
3 “A palavra identidade, etimologicamente, assume caráter do que é idêntico. [...] É o conjunto de 
caracteres próprios que individualizam pessoas ou coisas entre si.” MINISTÉRIO DA JUSTIÇA – 
MJ, Departamento de Polícia Federal – DPF, Instituto Nacional de Identificação – INI. Op. cit., p. 7.  
Cf.   TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Op. cit., p.43.  
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um mal maior possa acontecer, e assim, compelindo-o a assistir 

inerte aos acontecimentos que sabe existirem, porém nada pode fazer 

para evitá-los. 

Na esfera do judiciário toda a máquina se movimenta para que 

se alcance a justiça, entretanto, ocorre resultado diverso, visto que 

muitas vezes o processo se desencadeia em torno de uma pessoa que 

na verdade não é a autora do delito, daí, não podendo ser-lhe 

imputada qualquer culpa e nem atribuir-lhe a respectiva punição, 

deixando, desta forma, impune o verdadeiro praticante do ato 

delituoso.  

No âmbito do legislativo os responsáveis pela elaboração das 

leis nada fazem, de um lado porque pouco ou nada entendem do 

aspecto técnico-científico da identificação, do outro, porque muitos 

acreditam que o mandamento estatuído na Carta Magna nada traz de 

pernicioso à sociedade. 

O mandamento constitucional, ora em estudo, reflete a  idéia 

de que a identificação civil e a identificação criminal podem 

substituir-se.  

A tese da presente dissertação busca demonstrar que esta idéia 

não está correta, na medida em que a finalidade de uma e da outra 

são distintas, portanto não se substituem, mas se complementam. 
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Verifica-se desta forma, que o dispositivo constitucional em 

epígrafe não pode ser aplicado sem que haja uma reestruturação das 

normas infraconstitucionais atinentes ao assunto. 

Isto significa que há normas de primeiro grau que necessitam 

de normas de segundo grau para sua efetivação. 

Faz-se mister afirmar que a questão aqui suscitada não possui 

solução imediata, obtida por meio de raciocínio direto, há que se 

perquirir, de maneira sistêmica, as razões de nascimento e existência  

da norma concernente ao tema, bem como dos óbices existentes para 

sua efetiva aplicação.  

A forma com que a legislação infraconstitucional trata a 

matéria insculpida no art. 5º, inc. LVIII, da Lex Legum, não possibilita 

sua aplicabilidade e conseqüente eficácia plena, pois trata o tema de 

maneira isolada, sem se aperceber que a identificação não é um ato, 

mas um sistema de atos, os quais devem ser praticados de forma 

harmônica e coerente, para somente assim  se atingir o fim colimado, 

qual seja, estabelecer a identidade.  

O trabalho não pretende olvidar o passado, nem tampouco 

deixar na obscuridade os excessos cometidos em tempos pretéritos. 

Intenciona-se alertar a sociedade, em especial as autoridades  

constituídas, para um problema que foi gerado pela tentativa 

frustrada de solucionar ou impedir que atos arbitrários ocorridos 

anteriormente voltassem a acontecer. Entretanto, as medidas 
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adotadas não observaram com a acurácia devida  o aspecto jurídico 

nem tampouco o técnico-científico que a identificação necessita.  
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3.        FORMULAÇÃO DE HIPÓTESES 

 

A regra constitucional emanada do art. 5°, inc. LVIII, da Lei 

Maior, inserida no bojo dos ‘Direitos e Deveres Individuais e 

Coletivos’, inaugura um novo direito, na medida em que nenhuma 

Carta Constitucional anterior a de 1988 tratou do assunto em 

comento. Entretanto, o conteúdo das normas jurídicas 

infraconstitucionais afetas ao tema, responsáveis por viabilizar a sua 

aplicabilidade, não o fazem em toda a sua completude. 

Um grande obstáculo que se afigura no exercício deste direito é 

a inexistência, em todo o nosso ordenamento jurídico, de qualquer 

norma que defina o que é o civilmente identificado. 

Sem esta definição, não há que se falar em aplicação do 

destacado direito constitucional, pois é o ‘civilmente identificado’ que 

estará isento da submissão à identificação criminal, entretanto, 

deverá ele ser reconhecido como tal, sem o que, estará impedido de 

argüir para si a proteção da Lei Maior. 

Várias são as normas que tratam do assunto “identificação”. No 

entanto, foi a lei 10.054 de 7 de dezembro de 2000, a maior tentativa 

do legislador ordinário em  fazer cumprir, em toda a sua plenitude, o 

mandamento constitucional em comento.  
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Infelizmente esta lei não preencheu todo o espaço necessário 

para alcance do desiderato pretendido, além disso, desrespeitou 

princípios constitucionais, levando-a, parcialmente, ao campo da 

inconstitucionalidade.  

Reconhecendo-se que o dispositivo constitucional ora em 

evidência, por si só, é inaplicável, necessária é a existência de um 

dispositivo normativo que discipline a aplicabilidade do direito erigido 

na Carta Magna pátria. 

O conteúdo da lei 10.054 não é dispensável, antes incompleto. 

Fornecendo ao mesmo os imperativos necessários para o desempenho 

do papel a ela atribuído no arcabouço jurídico brasileiro, ter-se-á 

alcançado metade do caminho exigido para o cumprimento do 

dispositivo constitucional epigrafado.  

A outra metade está intrinsecamente ligada à necessidade de se 

criar mecanismos que possibilitem a utilização da identificação civil 

para se chegar à identificação criminal. 

Observe-se que não se busca transformar uma em outra, nem 

tampouco reconhecê-las como iguais. A solução está em dar à 

identificação civil a segurança e condição necessárias no sentido de 

viabilizar a extração suficiente dos dados exigidos para se chegar à 

identificação criminal.   
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Este objetivo pode ser alcançado por meio da regulamentação 

da lei 9.454 de 7 de abril de 1997, a qual institui o número único de 

Registro de Identidade Civil.  

De acordo com este dispositivo normativo a identificação seria 

unificada e padronizada, fornecendo, destarte, a condição ideal para 

o pleno cumprimento do direito constitucional erigido no bojo da 

Carta Constitucional.  

Sem que se realizem as ações das hipóteses levantadas, a 

aplicabilidade do inc. LVIII, do art. 5º, da Constituição Federal, 

continuará comprometida, bem como o direito por ele tutelado.  
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4.     MARCO TEÓRICO DE REFERÊNCIA 

 

A questão da identificação no Brasil, em especial a identificação 

criminal, sempre foi objeto de renhida discussão. Tanto do ponto de 

vista político-ideológico, quanto do normativo-jurídico. 

Posicionamentos divergiam quanto ao aspecto de ser ela, ou 

não, constrangimento ilegal, bem como da possibilidade do seu uso  

atentar contra a dignidade da pessoa humana. 

O Código de Processo Penal, Decreto-lei nº 3.689 de 3 de 

outubro de 1941, em seu art. 6°, inc. VIII4, expõe a obrigatoriedade 

da identificação criminal na hipótese que apresenta.  

A maneira com que se cumpria este imperativo normativo, 

antes da edição da atual Carta Constitucional, suscitava diversas 

dúvidas e controvérsias, o que obrigou o Excelso Pretório a editar a 

súmula 5685. 

Este entendimento sumular deixou de ter eficácia no arcabouço 

jurídico pátrio por força do ditame constitucional insculpido no      

art. 5°, inc. LVIII da Lex Legum. 

                                                 
4 Art. 6° do CPP – “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;” 
5 STF – Súmula nº 568: “A identificação criminal não constitui constrangimento ilegal, ainda que o 
indiciado já tenha sido identificado civilmente.” 
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Questiona-se hodiernamente se a norma retroepigrafada do 

Código de Processo Penal foi recepcionada ou não pela Lei Maior, e 

ainda, se o imperativo constitucional é norma auto-executável ou 

depende de lei regulamentadora. 

Em que pese as impropriedades nela contidas e anteriormente 

aduzidas, a própria edição da lei 10.054/00 respondeu positivamente 

ao segundo questionamento, materializando a exigibilidade de norma 

regulamentadora.  

O assunto não se encontra pacificado entre os nossos 

doutrinadores. Diversas são as teses levantadas no sentido de buscar 

o exercício pleno do direito constitucional assinalado. 

O tema torna-se ainda mais intrincado quando se apercebe que 

sua discussão não pode (nem deve) ser destacada do aspecto  

técnico-científico que a própria identificação encerra, pois ela se 

encontra diretamente ligada a outras áreas do conhecimento,  não 

estando adstrita pura e simplesmente à área jurídica, sendo o 

aspecto legal  apenas uma das faces a ser analisada.  

Para uma completa intelecção do tema, torna-se mister que o 

estudo se processe de forma a unir todas as suas características na 

busca de uma integral aplicação do mandamento expendido no      

art. 5º, inc. LVIII da nossa Constituição. 

Procura-se alcançar o desiderato apresentado por meio da 

análise dos vários entendimentos doutrinários existentes, seus 
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aspectos técnico-científicos e a natureza de sua aplicação no cerne da 

sociedade. 

As formas de interpretação da norma jurídica em nível 

constitucional e infraconstitucional são de vital importância para a 

sustentação da tese apresentada, já que o entendimento advindo da 

mesma será o responsável pela possibilidade ou não da aplicação do 

direito constitucional epigrafado.  

Necessário se torna, também, que se demonstre igual 

preocupação com o tema em ordenamentos jurídicos alienígenas, com 

fulcro a alcançar um maior horizonte comparativo que vise dar 

suporte às hipóteses levantadas. 

Destaca-se especial atenção à pesquisa bibliográfica para o 

alcance do objetivo aqui apresentado. Por meio dela permite-se 

visualizar os pontos contrapostos através de uma comparação do 

posicionamento dos autores que tratam da matéria objeto desta 

dissertação.  
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5.                         ESTUDOS BIBLIOGRÁFICOS  

 

A aplicabilidade do imperativo constitucional insculpido no    

art. 5º, inc. LVIII da Constituição Federal depende, em primeiro 

plano, da interpretação que lhe é dada.  

O estudo hermenêutico da epigrafada norma constitucional, 

assim como das infraconstitucionais que lhe servem de suporte para 

o seu pleno exercício, são analisadas com base nas diversas 

doutrinas atinentes à interpretação das normas. 

Busca-se apresentar as formas de interpretação, indicando 

suas modificações no tempo, a fim de que se possa ter um completo 

entendimento do modo pelo qual a identificação passou a figurar no 

ordenamento jurídico em nível constitucional. 

Não se pode, entretanto, descurar-se da própria regra 

constitucional e seu supedâneo normativo frente ao seu aspecto 

dogmático, sob pena de não se ter o alcance completo das hipóteses 

levantadas. 

As diversas formas de entendimento orbitam no plano da 

constitucionalidade ou inconstitucionalidade das normas ou parte 

das normas, que cuidam do assunto. Questiona-se o que de fato foi 

recepcionado e possui, via de conseqüência, eficácia plena, após a 

edição do novel texto constitucional.  
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O estudo da identificação somente se fará de forma completa se 

for analisado, também, o seu aspecto técnico-científico. A execução 

do que preconiza o ordenamento jurídico só é possível se este aspecto 

for respeitado, sem o que, a norma será inaplicável.  

Desta forma, de nada adianta dar à regra o caráter de direito e 

ainda erguê-lo ao patamar constitucional, se o seu exercício estiver 

restringido, não pelos superáveis aspectos jurídicos, mas pelos 

aspectos técnico-científicos que encerra.  

O trabalho investiga a identificação como um todo, mas grande 

parte do estudo está direcionado à papiloscopia6, em razão de estar 

presente tanto no campo civil como no criminal.  

Em razão das características que lhe são peculiares no que 

tange à identificação, elegeu-se a  legislação Lusitana para se 

estabelecer um estudo comparativo com vistas a completar o 

necessário supedâneo para as hipóteses suscitadas. 

Por fim, diversas análises pontuais foram realizadas por meio 

de artigos técnicos relacionados ao tema como um todo.  

                                                 
6 “É a ciência que trata da identificação humana por meio das papilas dérmicas. A Palavra 
Papiloscopia é resultante de um hibridismo greco-latino (Papilla = papila e Scopêin = examinar).”  
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA – MJ, Departamento de Polícia Federal – DPF, Academia Nacional de 
Polícia, Identificação Papiloscópica, 1ª ed. Brasília. Centro Gráfico de Editoração Eletrônica. 2001.  
p. 17. 
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6.                         JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

O objetivo maior do trabalho é apresentar soluções para a 

aplicabilidade do disposto no art. 5º, inc. LVIII, da Constituição 

Federal, sem que deste fato decorra, necessariamente, resultados 

negativos em desfavor da sociedade. 

O cumprimento de ditames legais com alcance erga omnes nem 

sempre proporciona aos seus tutelados a devida proteção que o 

mesmo pretende ensejar, como sói ocorrer com o dispositivo em 

epígrafe, que ao procurar defender a sociedade de arbítrios diversos, 

acabou por desnudá-la do seu próprio manto protetor.  

O trabalho procura apontar soluções no sentido de dar eficácia 

à norma constitucional produzida pelo legislador constituinte 

originário, e desta forma, possibilitar que o direito erigido no texto 

constitucional tenha aplicabilidade plena.  

A plenitude da citada capacidade já teria sido alcançada não 

fosse o desconhecimento do legislador ordinário frente ao tema, 

resultando na elaboração de uma norma incompleta e parcialmente 

inconstitucional. 

O desiderato não se encerra tão-somente na simples indicação 

de equívocos, busca-se demonstrar que a inobservância de 

determinados preceitos, princípios e metas, ocasionou um efeito 
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contrário àquele desejado no que tange ao ditame constitucional em 

comento.  

Inexiste hodiernamente na legislação pátria mecanismos 

normativos para a execução segura do imperativo constitucional em 

estudo. 

A legislação concernente ao assunto encontra-se disseminada 

pelas diversas fontes normativas, muitas delas em desacordo com a 

realidade, e outras tantas, completamente inaplicáveis. 

A sociedade necessita de uma legislação que possibilite a 

individualização das pessoas por meio da identificação, seja ela civil 

ou criminal, de acordo com o preceitua a Constituição, e ainda, com 

observância do respeito à dignidade da pessoa humana. Entretanto, 

deve-se entender que a lei por si só não será capaz de prover os meios 

necessários para o alcance deste intento. Deve-se a ela unir os 

aspectos técnico-científicos da identificação para assim viabilizar a 

aplicação do que preconiza o art. 5º, inc. LVIII, da Lei Maior em toda 

a sua plenitude. 



 

18 

C A P Í T U L O    I 
 

INTERPRETAÇÃO DA NORMA JURÍDICA 
 

1.1 – Análise Crí tica da Interpretação Jurídica; 1.2 – Rápidos 

Comentários sobre Processos de Interpretação; 1.3 – A Aplicação da 

Norma Jurídica e sua Correlação com a Interpretação.  

 

1.1.        ANÁLISE CRÍTICA DA INTERPRETAÇÃO JURÍDICA 

 

O estudo está calcado em bases interpretativas que fornecem o 

necessário suporte para a sustentação das hipóteses levantadas.  

Deste modo, faz-se mister que as formas de interpretação da 

norma jurídica sejam estudadas no sentido de se buscar uma linha 

de raciocínio coerente com as orientações doutrinárias apresentadas.  

Esta linha de procedimento deve ser estreitamente observada 

com vista a alcançar uma perfeita intelecção do assunto exposto.  

Saliente-se também, que a  norma contida no inc. LVIII, do   

art. 5º, da Lei Maior, encontra-se inserida no bojo dos direitos 

fundamentais merecendo, portanto, especial atenção, como bem 

evidencia Márcio Iorio Aranha7:  

[...] não há como compreender uma proposição jurídica senão no 
contexto em que se insere. O compreender, no plano hermenêutico, envolve 

                                                 
7 ARANHA, Márcio Iorio. Interpretação Constitucional e as Garantias Institucionais dos Direitos 
Fundamentais. São Paulo Atlas. 1999. p. 72. 
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necessariamente o aplicar. A assertiva é direcionada, sobretudo, à seara dos 
direito fundamentais, que são reconhecidamente dotados de estrutura 
diferenciada das demais normas constitucionais, ou seja, uma estrutura 
normativo-material apresentada em forma de mandato de otimização, e não 
em ordenações de vigência, tendo, portanto, afastada de seu núcleo de 
sentido a estrutura funcional de premissa maior de um silogismo 
subjuntivo, porquanto os direitos fundamentais têm, por pressuposto para 
seu reconhecimento, a identificação de estruturas diferenciadas, estrutura 
normativo-materiais  abertas, polissêmicas e indeterminadas, muito embora 
a subsunção possa ser encarada como um controle adicional de 
concordância.  

 

Interpretar é antes de tudo a extração do verdadeiro sentido de 

uma expressão, é dar significado a um vocábulo, ou ainda, reproduzir 

de forma diversa um pensamento exteriorizado. No caso do Direito, 

interpretar significa extrair da norma tudo que nela contém.  

Assim sendo, há de se identificar o sentido encerrado pelas 

normas para que se possa, desta forma, alcançar seu objetivo.  

Neste diapasão ensina García Maynez8: 

[...]interpretar ésta en descubrir el sentido que encierra. La ley 
aparece ante nosotros como una forma de expresión. Tal expresión suele ser 
el conjunto de signos escritos sobre el papel, que formam los “artículos”de 
los Códigos. 

Pero la exprésion puede hallarse constituída, en su aspecto físico, 
por palabras habladas, e incluso por signos de otra especie (flechas 
indicadoras, señales luminosas, ademanes, etc.). 

Lo que se interpreta no es la materialidad de los signos, sino el 
sentido de los mismos, su significación.  

 

Pode-se então afirmar que a interpretação possui um sentido 

amplo e um restrito, sendo este último, um campo cuja ocupação se 

dará por conta da Hermenêutica9.  

                                                 
8 MAYNEZ, Eduardo Garcia. Introducción al Estudio del Derecho. 24ª ed. México. 1975. p.327. 
9 “Vai longe o tempo em que a hermenêutica jurídica era considerada como simples ramo da lógica 
tradicional aplicada. Encerra a hermenêutica, em seu bojo, processos lógicos, mas funda-se, todavia, 
em premissas político-sociais e por elas se orienta igualmente valorativas.” SILVEIRA, Alípio. 
Hermenêutica Jurídica – Seus princípios fundamentais no Direito Brasileiro. vol. I.  Brasiliense 
coleções. 1968. p. 153.  
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Há de se observar, que em face dos princípios que possibilitam 

a correlação das leis no tempo e no espaço, é possível determinar 

qual o conjunto de regras em que se enquadra um caso concreto.  

Infere-se que ao hermeneuta incumbe o laborioso papel de 

enquadrar a norma jurídica ao fato concreto, não somente em suas 

próprias condições implícitas, mas também nas suas soluções. Tal 

feito se realiza de forma científica, a fim de não se transformar em 

autômato o exegeta.  

Indispensável se torna mencionar a dificuldade de se realizar 

este mister da interpretação, mormente porque, além do enorme jogo 

de linguagens existente, há uma exacerbada utilização do mesmo   

por aqueles que não o conhecem em seus preceitos e estrutura 

orgânica. 

Existe um abismo entre a norma legislativa e o próprio Direito, 

porquanto este último não pode e nem deve, em face de sua 

complexidade, ser sintetizado em uma norma abstrata. Em sendo 

assim, caberá ao intérprete recompor todo o conjunto orgânico no 

qual a lei ocupa apenas uma parte. 

A interpretação, no que tange ao campo do Direito, deverá tanto 

quanto possível ser precisa, sem com isto enveredar-se pelo 

inalcançável território do ideal, já que inexiste perfeição matemática 

no que se refere ao alcance de um texto normativo.  
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Mesmo os pequenos grupos de normas não encerram no seu 

bojo uma completa e finita compreensão. As normas, 

independentemente de sua natureza, protestam por uma 

interpretação, a qual deverá ser feita de forma coerente, posto que a 

norma abstrata por si só não teria sentido dentro do contexto social, 

pois sua existência se justifica em face de sua aplicação aos 

acontecimentos da vida real, quais sejam, os fatos10. 

Depreende-se portanto, que o Direito se origina do fato (ex facto 

oritur jus), porque sem que haja um acontecimento ou evento, não há 

base para que este estabeleça um vínculo de significação jurídica. 

Verifica-se que o fato pode ser encarado como o elo entre os 

elementos constitutivos da norma jurídica, ou seja, sua previsão e 

seu efeito. 

Conclui-se assim, que o fato, dentro de uma estrutura 

normativa, dá origem ao fato jurídico11, que é o núcleo indispensável 

ao exegeta para o desenvolvimento de seu mister. 

                                                 
10 “Nada mais errôneo do que reduzir a teoria tridimensional do Direito, qualquer que seja a sua 
configuração, à simples constatação de que toda experiência jurídica implica, sempre de um modo ou 
de outro, a correlação de fatos, valores e normas. É óbvio que tal verificação não bastaria para 
representar, de per si, uma teoria. 
    De ‘teoria tridimensional’propriamente dita só se pode falar quando se inferem conseqüências 
sistematizadas daquela constatação, o que pode dar lugar a diretrizes diversas, num amplo espectro de 
posições, que vão desde a compreensão culturalista e relativista, inicial e genérica, de Gustav 
Radbruch, até aquela que venho elaborando com a qualificação de ‘tridimensionalismo específico, 
concreto e dialético’.” REALE, Miguel. Teoria Tridimensional do Direito. 5ª ed. São Paulo. Saraiva. 
2000. p. 89. 
11  “[...] fato jurídico é todo e qualquer fato que, na vida social, venha a corresponder ao modelo de 
comportamento ou de organização configurado por uma ou mais normas de Direito.” REALE, Miguel. 
Lições Preliminares de Direito. 25ª ed. São Paulo. Saraiva. 2000. p.201. 
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Há de se reconhecer que por mais técnica que seja a elaboração 

de uma norma, quando retirada do átrio legislativo, ocasiona o 

surgimento de dúvidas e dificuldades no que se refere à aplicação dos 

seus dispositivos.  

Esta ocorrência fática é incontrolável, faz com que, por mais 

cultos e experimentados que sejam os elaboradores da lei, lhes seja 

impossível vislumbrar todas as hipóteses da ocorrência real, para 

com isto desaguar na construção da norma positiva. 

Diante desta impossibilidade de previsão de todos os casos 

concretos, o legislador se socorre, quando no exercício do seu labor, 

de uma técnica que consiste em fixar princípios e estabelecer 

preceitos gerais de largo alcance. 

Deve-se ter em mente que o primeiro dever do intérprete é 

analisar o dispositivo legal para captar o seu verdadeiro valor 

expressional. Sendo esta a forma que permitirá evoluir para o sentido 

da compreensão12, nesta árdua tarefa de decodificação e recodificação 

das normas jurídicas. 

Esta verdadeira necessidade de ocupação do constante vazio 

surgido em razão do nascimento da norma jurídica, reclama do 

                                                 
12 “A compreensão não se resume a um momento subjetivo frente a um dado objeto, pois é 
condicionada pela sua história efeitual.” ARANHA, Márcio Iorio. Op. cit.  p. 73.  
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intérprete o preenchimento dessas lacunas13 através das diversas 

formas de interpretação do Direito.  

Conclui-se que a interpretação é o elo permanente e 

indispensável de ligação entre o mundo real fático e o mundo jurídico 

normativo. Sem ela, não se torna possível, de forma plena, a 

utilização da norma jurídica de maneira valorativa para sua aplicação 

e existência no meio social. 

A finalidade de existência da norma jurídica não se encerra 

nela mesma. Existe a necessidade de uma complementação do seu 

conteúdo que só é alcançado através da interpretação e que somente 

de modo subjetivo poderá se realizar.  

A completa efetivação desse mister faz com que o intérprete 

possa chegar ao fim último do Direito – a harmonia social por meio 

da justiça.    

 Pode-se deduzir que para a adequada aplicação da norma 

jurídica é necessária a vontade de lhe conhecer o sentido objetivo, já 

que a norma pode tornar-se ampla ou restrita conforme a 

interpretação que lhe é dada.  

A interpretação atinge patamares muito além daqueles 

relacionados à simples tradução de uma linguagem técnica. Ela é 

                                                 
13 “[...] o órgão jurisdicional, que deve decidir sobre todos os problemas que se lhe apresentam, 
necessariamente terá de criar ou descobrir as normas pertinentes para a solução dos novos casos que 
surjam, e para preencher as lacunas que sempre há inevitavelmente nas leis.” SILVEIRA, Alípio. Op. 
cit. p. 169. 
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responsável por dar forma àquilo que emana do poder competente, 

pegando algo disforme e dando-lhe os contornos necessários à sua 

utilização a fim de que o conteúdo adquira a forma do seu continente. 

Independentemente da natureza da norma jurídica, verifica-se 

que o fenômeno da interpretação é, antes de tudo, uma preocupação 

universal.  

As diversas colocações dos mais renomados jurisconsulentes, 

por mais variadas que sejam, giram em torno de um só núcleo, 

buscando atingir um só desiderato – qual seja – o alcance da justiça 

por meio da norma jurídica.  
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1.2.           RÁPIDOS COMENTÁRIOS SOBRE PROCESSOS DE 

INTERPRETAÇÃO 

 

Dentro do aspecto doutrinário, vários são os modos de 

apresentação dos processos de interpretação. Esses modos 

diferenciam-se entre si pela sua maneira, mas não pela sua essência, 

já que os processos são nominados de maneira distinta, sem que com 

isto o seu núcleo seja modificado consubstancialmente.  

Estando a identificação ligada a normas que se encontram em 

níveis diferenciados do ordenamento jurídico, torna-se necessário que 

a interpretação das mesmas seja sistematizada, e seus processos 

entendidos, para que se possa chegar ao alcance de sua aplicação. 

A doutrina reconhece que a interpretação não é hierarquizada, 

não havendo possibilidade de fracionamento ou divisão. 

Corroborando para este entendimento a lúcida colocação de Márcio 

Iorio Aranha14:  

[...]Para tanto parte-se do entendimento de que não há hierarquia 
fixa entre métodos de interpretação, que significa o conjunto dos métodos 
nas sua contribuições em iluminar um aspecto do objeto analisado. A 
contribuição a que ora se propõe está em introduzir a análise institucional 
na determinação do conteúdo jurídico dos direitos fundamentais, 
acrescentando novo enfoque para tornar mais rico aquele conjunto.  

    

                                                 
14 ARANHA, Márcio Iorio. Op. cit.  p. 80. 
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Desta forma, vislumbra-se a existência de elementos ou 

processos distintos, sem que se modifique a raiz principal de sua 

origem que é a própria interpretação. 

Há quem defenda que a diferença primordial entre os processos 

mais consagrados, resume-se no fato de que um se volta ao aspecto 

da ‘letra’ do dispositivo, o outro por sua vez,  ao ‘espírito’ da norma 

observada. Não se pode, entretanto, olvidar a observação de Lênio 

Streck15, que explicita:  

Muito se tem discutido acerca das teses da voluntas legis versus 
volutas legislatoris. Têm-se perguntado os juristas de todos os escalões: 
afinal, o que vale mais: a vontade da lei ou a vontade do legislador? Tem 
importância saber/descobrir o que é que o “legislador” quis dizer ao elaborar 
o texto normativo? Qual era a sua intenção? É possível descobrir “a vontade 
da lei”? Pode uma norma querer alguma coisa? É possível descobrir o 
“espírito”de uma lei? Muito embora existirem, como veremos, defensores de 
ambos os lados, na grande maioria das vezes a adesão a uma corrente ou a 
outra é feita de maneira ad hoc, ocorrendo, não raras vezes, uma imbricação 
entre ambas.  

    

A interpretação utiliza-se, por vezes, de áreas conexas para lhe 

dar o devido suporte. Desta união originam-se processos que vão se 

transformando sempre que a norma necessitar de uma análise 

interpretativa distinta. 

Desta forma afigura-se, por exemplo, o processo filológico ou 

gramatical, cujo surgimento se deu em face da utilização da filologia 

como supedâneo. 

Os processos de interpretação devem ser encarados, não só de 

forma extrínseca, mas também intrínseca, pois ao intérprete cumpre 

                                                 
15 STRECK, Lênio Luiz. Hermenêutica Jurídica e(m) Crise: Uma Exploração Hermenêutica da 
Construção do Direito. 3ª ed. Porto Alegre. Livraria do Advogado. 2001. p. 94. 
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o papel de concatenar todas as informações necessárias para que não 

se cometa uma impropriedade de análise, ou possa o mesmo 

enveredar pelo labirinto da ausência de técnica, em razão de ter o 

legislador elaborado uma norma desprovida das regras necessárias à 

sua feitura. 

Com isto, verifica-se que o emprego de termos técnicos em uma 

norma jurídica pressupõe uma elaboração insculpida nos mais 

rígidos padrões de elaboração, permitindo, destarte, que o exegeta se 

posicione de forma diversa daquele que se apresenta quando da 

análise simplificada de uma norma.  

Assim sendo, o intérprete deverá utilizar-se do conhecimento 

próprio, adstrito ao campo da Dogmática Jurídica16, para com ele 

comunicar-se em uma mesma linguagem, e desta forma ultimar 

aquilo que lhe é submetido – a interpretação.    

O hermeneuta deverá zelar sempre pela acurácia da 

interpretação para não se imiscuir no erro de substituir a norma por 

outra, pois estariam em perigo a certeza do Direito e a segurança 

jurídica.  

                                                 
16 “Se seguirmos a terminologia predominante entre os juristas, então ‘dogmática jurídica’ ou 
‘dogmática legal’ é aceito como significando ciência jurídica no sentido mais estreito e apropriado do 
termo, do que é realmente perseguido por eles. Essa ciência jurídica, no sentido mais estreito e 
apropriado, é uma mistura de ao menos três atividades: (1) aquela de descrever a lei em vigor, (2) 
aquela de sujeitá-la à uma análise conceitual e sistemática e (3) aquela de elaborar propostas sobre a 
solução própria do problema jurídico. Como fica claro a partir disso, a dogmática jurídica é uma 
‘disciplina multidimencional’.” ALEXY, Robert. Teoria da Argumentação Jurídica: A Teoria do 
Discurso Racional como Teria da Justificação Jurídica. Tradução de Zilda Hutchinson Schild Silva. 
São Paulo. Landy. 2001. p. 241.. 
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Há processos que, pela aparente simplicidade, conduzem ao 

entendimento de serem ferramentas utilizáveis por todos, mas não 

são,  como  sói  acontecer  como  o  vetusto  processo gramatical, pois  

como bem acentua Carlos Maximiliano17: 

A interpretação verbal fica ao alcance de todos, seduz e convence os 
indoutos, impressiona favoravelmente os homens de letras, maravilhados com 
a riqueza de conhecimentos filológicos e primores de linguagem ostentados 
por quem é, apenas, um profissional do Direito. Como toda meia ciência, 
deslumbra, encanta, e atrai; porém fica longe da verdade as mais das vezes, 
por envolver um só elemento de certeza, e precisamente o menos seguro.     
  

A máxima existente de que ‘a letra mata, o espírito vivifica’18, é 

verdadeira, porém quando aplicada ao trabalho do hermeneuta, não 

deve ser praticada de forma rígida, pois neste caso, a letra é o alicerce 

do espírito e ponte pela qual o intérprete transporá o abismo da 

dúvida. 

Depreende-se portanto, que aquele que se funda tão-somente 

na letra da lei não pode e nem deve receber a designação de 

hermeneuta, não passando de um mero pragmático. 

Deve-se entender que as palavras por si só são apenas 

símbolos, os quais expressam, ou tentam expressar, o pensamento. 

Este por sua vez é um fato interno da vida intelectual subjetiva, e 

sendo assim, não pode ser transmitido, havendo nas palavras a 

                                                 
17  MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. 19ª ed. Rio de Janeiro. Forense. 
2001. p. 112. 
18 “[...] 6Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito; 
pois a letra mata, mas o Espírito vivifica [littera occidit; spiritus vivificat]” – Apóstolo Paulo –  
Bíblia Sagrada, 2 Coríntios 3:6.  
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tentativa de provocar pensamento semelhante naquele que as 

interpreta.  

Miguel Reale19 ao se referir ao intérprete perante as 

intencionalidades objetivas revelou:  

Não interpreto, por outro lado, coisas, mas atos. Em última análise, 
interpreto a “intencionalidade”, no sentido lógico, não psicológico deste 
termo, segundo a qual alguém possa se ter servido eventualmente de coisas. 
As “intencionalidades objetivadas” constituem, pois, o domínio próprio da 
interpretação, sendo possível afirmar-se que, fundamentalmente, a 
interpretação é, pelo seu simples pôr-se como tal, um ato dirigido a algo em 
razão de alguém e vinculado às estruturas inerentes ao objeto interpretável.    

  

No que se refere ao campo das normas jurídicas, o legislador 

pode acrescentar palavras a expressões que ele mesmo definiu, o que 

leva o hermeneuta a socorrer-se das devidas técnicas de 

interpretação para não se deixar levar por essa armadilha do 

casuísmo ou da despreparação. 

Pode-se certamente afirmar que ninguém contesta a 

contribuição que o conhecimento filológico pode prestar ao exercício 

do Direito, todavia, somente os ignaros poderiam supor que a 

erudição no campo do vernáculo e o domínio perfeito das regras 

gramaticais, permitiriam ao ingênuo transmutá-lo em hermeneuta, 

tal hipótese não passaria de arrazoada toleima.  

Hodiernamente não há entendimento de que a opção primeira 

pela utilização do processo gramatical seja capaz de conduzir o 

                                                 
19 REALE, Miguel. O Direito como Experiência: Introdução à Epistemologia Jurídica. 2ª ed. São 
Paulo. Saraiva. 1999. p. 241. 
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intérprete à verdade por seu único turno. O faz sim, porque 

necessita, em princípio, descobrir se as palavras contidas na norma 

analisada, existentes como simples fatores de linguagem, por si só, 

traduzem uma informação clara e precisa, ou ao contrário, se contêm 

no seu bojo a mácula da ambigüidade e da incerteza.  

Não se pode incorrer no risco de se criar, em razão da 

interpretação, um sistema fechado de Direito positivo, pois como bem 

assegura Plauto Azevedo20:  

Ao sistema fechado do Direito positivo, em que se cristalizam a visão 
do mundo e as prerrogativas de uma classe social interessada em manter 
sua vitória, haveria de corresponder o sistema hermenêutico cerrado, sem 
brechas, em que nada ficava ao arbítrio do Juiz, não lhe restando, por 
conseguinte, nada a criar.    

     

Este pensamento reflete a doutrina da Escola da Exegese, que 

juntamente com as suas co-irmãs – ‘jurisprudência dos conceitos’ e 

‘analytical jurisprudence’ – representavam o postulado             

liberal-individualista, predominante em boa parte do século XIX21. 

Identifica-se então a onipotência do Estado quando se 

estabelece a limitação de interpretar, em especial no campo penal, 

como revela Becaria22: 

Il resulte encore des príncipes établis précédemment, que les juges 
des crimes ne peuvent avoir le droit d'interpréter les lois pénales, par la 
raison même qu'ils ne sont pás législateurs. Les juges n'ont pas reçu les lois 
comme une tradition domestique, ou comme un testament de nos ancêtres, 
qui ne laisserait à leurs descendants que le soin d'obéir. Ils les reçoivent de 

                                                 
20 AZEVEDO, Plauto Faraco de. Método e Hermenêutica Material no Direito. Porto Alegre. Livraria 
do Advogado. 1999. p. 87. 
21 Cf. SILVEIRA, Alípio. Op. cit. p. 153. 
22 BECCARIA, Cesare. Des Délitis et des Peins. Deuxième édition. Paris. Giullaumin et Cie, Libraire. 
1870. p. 20. 
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la société vivent, ou du souverain, qui est le representant de cette société, 
comme dépositaire légitime du résultat actuel de la volonté de tous.    

  

Sob o aspecto histórico-cronológico, outro processo utilizado 

pelos intérpretes é o chamado processo lógico, o qual, por meio das 

regras da lógica geral e através de um raciocínio dedutivo, busca 

alcançar a interpretação correta da norma analisada.  

Este processo reclama que o pensamento se sobreponha à letra, 

devendo a idéia lógica, obtida por meio do raciocínio dedutivo, ser 

colocada em patamar superior no momento da interpretação da 

norma jurídica.  

Entendendo-se que os processos completam-se reciprocamente, 

sua aplicação conjunta leva o intérprete a aproximar-se cada vez 

mais do ideal de justiça. As palavras aliadas à lógica contribuem para 

clarificar e auxiliar o trabalho do hermeneuta. 

Desnecessário se torna aplicá-los todos de uma só vez e com o 

mesmo facho de valor, porém o que não se deve jamais é preferir um 

ao outro através de uma supremacia absoluta. 

Está aí a verdadeira condenação – o exagero. Nada justifica o 

exclusivismo. Devem todos atuar de maneira sinérgica, com fulcro a 

atingir um objetivo comum, posto que, estando os mesmos 

assentados no campo do Direito, pode-se afirmar que a busca 

primordial e única é a da segurança jurídica.   
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Jamais se pode prescindir da inteligência, alimentada pelo 

saber e pelo conhecimento. Há de se buscar sempre a utilidade 

social, a qual nunca será atingida se houver exacerbação da lógica, 

na medida em que, difícil será enquadrar a utilidade em um silogismo 

cuja rigidez suplante a natureza da própria realidade.  

Nesta linha de pensamento assinala Miguel Reale23: 

[...] durante muito tempo, uma compreensão formalista do Direito 
julgou possível reduzir a aplicação da lei à estrutura de um silogismo, no 
qual a norma legal seria a premissa maior; a enunciação do fato, a premissa 
menor; e a decisão da sentença, a conclusão.   

  

No âmbito da lógica não se deve olvidar a existência da Lógica 

do Razoável, apresentada por Recaséns Siches, destinada aos 

assuntos humanos, entre os quais encontra-se o Direito. 

Diversas são suas características, sendo algumas delas 

destacadas pelo já citado doutrinador Alípio Silveira24, que assim 

expõe: 

O logos do humano ou do razoável apresenta, entre outras as 
seguintes características:  

Primeira: está limitado, condicionado e influído pela realidade 
concreta[...] 

Segunda: está impregnado de valorações, isto é de critérios 
estimativos e axiológicos[...] 

Terceira:  tais valorações são concretas[...] 
Quarta: as valorações constituem a base ou o apoio para a 

formulação de propósitos[...] 
Quinta: a formulação dos propósitos, o estabelecimento de 

finalidades, não só se apóiam sobre valorações mas estão, além disso 
condicionados pelas possibilidades que ofereçam a realidade social humana 
concreta. 

Sexta: em conseqüência, o logos do humano é regido por razões de 
congruência ou adequação[...] 

                                                 
23  REALE, Miguel. Op. cit. p. 303.   
24  SILVEIRA, Alípio. Op. cit. p. 171. 
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Sétima: o logos do humano está orientado pelos ensinamentos 
tirados da experiência vital e histórica[...]  

  

Não se pode falar de interpretação sem abordar também o 

processo sistemático, cuja característica principal é a visão do 

conjunto. Mesmo que sob uma análise separada de suas partes   

deve-se fazê-la no sentido de se entender a atuação do todo, a 

interligação das partes entre si para a formação do corpo maior. 

O processo sistemático busca descobrir a conexidade entre as 

partes da norma jurídica, e ainda, entre a norma jurídica analisada e 

outras de mesma espécie ou de espécie diversa, balizado sempre pelo 

complexo de idéias existentes ao tempo de sua interpretação.  

Deve-se localizar e identificar a interdependência dos 

elementos, a fim de possibilitar o entrelaçamento dos mesmos entre 

si, para que se possa ter a visão clara daquilo que se pretende 

examinar.  

Assim sendo, pode-se dizer que o processo sistemático encontra 

fundamento na lei da solidariedade entre os fenômenos coexistentes, 

pois não há como se compreender bem um elemento sem conhecer os 

outros, sem se fazer uma comparação com o propósito de buscar a 

sua intrínseca correlação.  

Não se pode esquecer que toda norma jurídica possui 

características próprias, preenchida de elementos que lhes são 
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peculiares, dentre eles o vácuo cognitivo no que tange ao seu 

entendimento.  

Sendo a lei possuidora de lacunas, torna-se necessário 

preencher os vazios existentes, a fim de que se possa dar uma 

resposta jurídica, favorável ou contrária, a quem dela necessite. 

Inexiste campo do conhecimento humano, qualquer que seja 

ele, que possua um princípio isolado. Haverá sempre, por menor que 

seja, uma interação de uns para com os outros.  

Assim o é também com o Direito, que não pode ser resumido a 

um amontoado de preceitos, antes, deve ser reconhecido como um 

conjunto harmônico de normas coordenadas, interligadas entre si de 

forma metódica e interdependente.  

Princípios jurídicos gerais levam à elaboração de corolários. 

Tais elaborações erigem uma correlação de dependência que se 

traduz na condição e restrição de uns e outros entre si, não obstante 

tenham vida própria, operando cada qual em seu campo individual 

de atuação.  

Deduz-se portanto, que cada preceito constitui-se num membro 

de um todo maior, autônomo em sua natureza, e interdependente em 

sua existência. Desta forma, pode-se afirmar que o exame global do 

conjunto produz mais eficácia no que tange ao caso concreto. 
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Por esta razão, verifica-se que a norma jurídica não possui 

fronteiras, não do ponto de vista de seu alcance, mas do conteúdo 

nela inserido, no sentido que aponta para a proteção do bem jurídico 

por ela tutelado.  

Assim sendo, permite-se ao hermeneuta extrair o sentido e o 

alcance do texto jurídico analisado por meio do estudo sistemático da 

norma realçada, através da comparação com outras redigidas por 

legisladores externos.  

Como os demais, o processo sistemático também exige cautela, 

pois o hermeneuta, por meio da associação de todos os elementos, 

estará sempre buscando a interpretação da norma, usando uma 

visão retrospectiva e prospectiva para colimar, em último plano, com 

o objetivo finalístico do Direito, qual seja, a busca da justiça.    
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1.3. A APLICAÇÃO DA NORMA JURÍDICA E SUA CORRELAÇÃO COM 

A INTERPRETAÇÃO  

 

A aplicação da norma jurídica está intimamente ligada à sua 

eficácia. Esta eficácia se refere à sua vigência e ao seu âmbito de 

incidência, que é a conhecida aplicação da lei no tempo e no espaço. 

Ensinamento valioso sobre o tema é encontrado em Hans 

Kelsen25 quando disserta sobre “Dessuetude”. Expõe o doutrinador:  

Não se deve compreender isso como querendo dizer que uma norma 
individual perde sua validade se ela, e apenas ela, for tornada ineficaz. 
Dentro de uma norma jurídica que, como um todo, é eficaz, pode ocorrer 
que normas isoladas de validade indubitável não sejam eficazes, ou melhor, 
não sejam obedecidas e nem mesmo aplicadas quando forem cumpridas as 
condições que elas mesmas estabeleceram para sua aplicação. Mesmo nesse 
caso, entretanto, a eficácia tem alguma relevância para a validade. Se a 
norma continuar permanentemente ineficaz, ela é privada de sua validade 
por “dessuetude”. “Dessuetude” é o efeito jurídico negativo do costume. Uma 
norma pode ser anulada pelo costume, ou seja, por um costume contrário a 
norma, assim como pode ser criada pelo costume. A dessuetude anula uma 
norma criando outra norma, idêntica em caráter ao estatuto cuja única 
função é revogar um estatuto previamente válido. A questão muito discutida 
de se saber se um estatuto também pode ou não ser invalidado por 
dessuetude é, em última análise, a questão de se saber se o costume como 
origem de Direito pode ser eliminado de uma ordem jurídica por meio do 
estatuto. [...], a questão deve ser respondida de modo negativo. Deve-se 
admitir que qualquer norma jurídica, mesmo uma norma estatutária, pode 
perder sua validade por dessuetude. 
 Contudo, mesmo nesse caso, seria um erro identificar a validade e a 
eficácia da norma; elas ainda são dois fenômenos diversos. A norma 
anulada por dessuetude foi válida durante um espaço de tempo 
considerável sem ser eficaz. É apenas uma carência continuada de eficácia 
que põe fim à validade. 
 Assim, a relação entre validade e eficiência parece ser a seguinte: 
uma norma é jurídica válida se, a) houver sido criada de maneira 
estabelecida pela ordem jurídica à qual pertence, e b) não houver sido 
anulada, ou de maneira estabelecida por essa ordem jurídica, ou por 
dessuetude, ou pelo fato de ter a ordem jurídica, como um todo, perdido sua 
eficácia.  

 

                                                 
25  KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. Tradução de Luís Carlos Braga. 3ª ed. São 
Paulo. Martins Fontes. 1998. p. 174. 
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Adequar uma norma jurídica26 a um ou mais fatos concretos 

representa o verdadeiro cerne da atividade jurisdicional, sendo esta a 

função primordial do magistrado, revelada por meio da sua própria 

aplicação.  

Pode-se afirmar que a aplicação da norma jurídica consiste em 

enquadrar, a um caso concreto, a norma adequada. Submete  aos 

ditames legais as ocorrências fáticas das relações da vida real, 

buscando apontar dispositivo normativo mais próprio ao fato 

determinado.  

Assim, impõe-se ao Direito a obrigatoriedade de se transformar 

em realidade eficiente em nome do interesse, tanto coletivo quanto 

individual. 

Esta necessidade não ocorre por si só. Dá-se por imperativo 

legal, ou pela ação dos tribunais em razão do conflito de interesses, 

em virtude da prática de atividades na vida social.  

Deve-se observar também, que esta atuação dos tribunais, na 

medida em que guarda sob o seu manto tutelador a norma expressa, 

o faz, do mesmo modo, para as normas consuetudinárias. 

                                                 
26 “Podemos aceitar, neste momento, uma definição que já se tornou comum: ‘fontes do direito’ são 
aqueles fatos ou atos dos quais o ordenamento jurídico faz depender a produção de normas jurídicas. 
O conhecimento de um ordenamento jurídico  (e também de um setor particular desse ordenamento) 
começa sempre pela enumeração de suas fontes.” BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento 
Jurídico. 10ª ed. Brasília. Editora Universidade de Brasília.1999. p. 45. 
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Verificada a ocorrência do fato concreto, procura o aplicador, 

em primeiro lugar, o grupo de dispositivos jurídicos semelhantes com 

o fato analisado. Organiza de maneira lógica os dispositivos 

elencados, observando-se a sua maior ou menor adequação ao caso 

apresentado. Dessa gradação tem-se aquele que mais se equipara ao 

fato proposto, sendo ele o dispositivo colimado.  

Deve-se ter em mente que o trabalho de aplicação não se 

resume ao caminho acima colocado. O experto deverá, para cada 

caso, desenvolver um caminho próprio, capaz de conduzi-lo com 

segurança ao fim pretendido. 

Afigura-se ainda, a necessidade de se verificar em que ramo do 

Direito encontra-se a solução requerida. Daí em diante, o aplicador 

passará a eliminar as possíveis contradições existentes,    

observando-se o tempo e o espaço, para se chegar a uma perfeita e 

completa aplicação da norma jurídica. 

Importante observar, que a aplicação da norma jurídica não 

dispensa a hermenêutica, na medida em que, necessariamente,     

ter-se-á por base os elementos hermenêuticos para que a mesma 

possa ser realizada.  

Incorreção crassa é confundi-las, porquanto tem a 

hermenêutica uma função precípua e um só objeto – a lei, a aplicação 

por sua vez, detentora também que é de uma finalidade essencial, 
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trabalha não só com um, mas com dois objetos – o Direito, em seu 

sentido objetivo, e o fato.  

Pode-se afirmar que a Hermenêutica é um meio para se atingir 

a aplicação. Tendo esta um papel fundamental no trabalho do 

jurisconsulente, pois será a reveladora da conexão existente entre a 

doutrina e a prática, bem como, da ciência à realidade.  
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C A P Í T U L O   II 
 

A NORMA JURÍDICA EM MATÉRIA CONSTITUCIONAL 
 

2.1 – Visão Prel iminar da Norma Consti tucional;  2.2 – Norma 

Consti tucional – Sua Interpretação e Aplicação; 2.3 – Princípios 

Tópicos da Interpretação Constitucional.  

 

2.1.        VISÃO PRELIMINAR DA NORMA CONSTITUCIONAL 

 

Inicialmente, faz-se necessário que se tenha uma compreensão 

do que é a Constituição e mais propriamente a norma constitucional. 

Há de entender qual o significado que se lhe atribui, como bem 

assevera Giuseppe Vergottini27: 

Affrontando gli argomenti relativi allo stato e alle diverse forme di 
stato e di governo è già emersa la rilevanza del concetto di “costituzione”, di 
volta concepita come struttura organizzativa della comunità statale o, in 
senso piú restrittivo, come base fondamentale dellórdinamento statale. 

Ocorre ora considerare quali siano i diversi significati attribuiti alla 
costituzione, i contenuti e le forme Che riveste, le modalità utilizzate per 
adottarla, variarla, tutelarla; infine sembra opportuno indicare quali siano 
stati i modelli di costituzione che hanno maggiormente influito sugli indirizzi 
dei costituenti, individuando gruppi omogenei di ordinamenti costituzionali.  

 

Não se pretende aqui dissertar sobre uma Teoria Geral da 

Constituição, mas fundamentalmente discernir qual o papel 

normativo que ela representa no cerne da sociedade. 

                                                 
27 VERGOTTINI, Giuseppe de. Diritto Costituzionale Comparato. 3ª ed. Itália. CEDAM. 1991.        
p. 123. 
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Deste modo, deve-se identificar os elementos fundamentais de 

sua estrutura para descobrir a abrangência de seus limites. 

Dentro desta visão encontra-se a lúcida exposição de Sanchez 

Agesta28, que revela: 

[...]implica[...]analizar los elementos fundamentales de su estructura, 
que hacen de la constitución el ordenamiento jurídico de una unidad social. 
Deste este punto de vista la constitución regula los procesos que se 
desenvuelven entre la estructura social y la organización política 
propriamente dicha, así como aquellos que sirven de norma a la acción del 
poder político y a la coordinación de las distintas instituciones que 
participan de ese poder.  

 

Observa-se que a Constituição estabelece o vínculo entre a 

estrutura social e a organização política da sociedade em que se 

encontra.  

Neste universo estrutural deve-se argüir em que momento a 

norma constitucional se apresenta como conceito de valor.  

A resposta a este questionamento encontra-se disposta no 

ensinamento de Gomes Canotilho29, que assim se manifesta:  

[...]constituição em sentido normativo[...]duas idéias básicas: (a) a 
constituição é um conjunto de regras jurídicas (normas e princípios) 
codificadas num texto (documento) ou cristalizadas em costumes e que são 
consideradas proeminentes (paramount law) relativamente às outras regras 
jurídicas; (b) a constituição é um conjunto de regras jurídicas de valor 
proeminente porque estas são portadoras de determinados conteúdos aos 
quais é atribuído numa comunidade um valor específico superior. 
 Como se vê, a constituição normativa, para se qualificar como um 
conceito de dever ser, ou, por outras palavras, para ser qualificada como 
conceito de valor, não se basta com um conjunto de regras jurídicas 
formalmente superiores; estas regras têm de transportar “momentos 
axiológicos” corporizados em normas e princípios dotados de bondade 

                                                 
28 SANCHEZ AGESTA, Luis. Curso de Derecho Constitucional Comparado. 7ª ed. Madrid. 
Universidad de Madrid, Faculdad de Derecho, Seccion de Publicaciones. 1980. p. 41. 
29  CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 3ª ed. Coimbra. 
Almedina. 1999. p. 1114. 
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material (garantia de direitos e liberdades, separação de poderes, controle 
do poder, governo representativo).  

Diante destas considerações, torna-se evidente que à norma 

constitucional impõe-se regras que alcançam outros campos do 

conhecimento. 

À dogmática jurídica cabe o papel de apontar o local onde 

encontra-se inserida a norma constitucional dentro da estrutura 

lógica inerente ao direito positivo30. 

Isto posto, cumpre investigar se a interpretação e conseqüente 

aplicação da norma constitucional processa-se igualmente a todas as 

demais.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 “É a atividade pretendidamente objetiva e rigorosa que, através de uma elaboração racional das 
normas vigentes, explicita sua coerência, busca organizar, mostrar a estrutura lógica inerente ao 
direito positivo. Assume-se que, mediante a elaboração de um método adequado, se poderá descrever, 
sem nenhuma referência ideológica, a ordem legal, a margem de suas, às vezes, aparentes incoerências 
e compromissos políticos. Aceita-se, geralmente, estar frente a uma atividade mediante a qual se pôde 
separar nitidamente o plano das explicações do das justificações.” WARAT, Luis Alberto. Introdução 
Geral ao Direito II. Epistemologia Jurídica da Modernidade. Tradução de Jose Lins Bolzan de 
Moraes. Porto Alegre. Sergio Antonio Fabris Editor. 1995. p. 41. 
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2.2.      NORMA CONSTITUCIONAL – SUA INTERPRETAÇÃO  

E APLICAÇÃO 

 

As formas de interpretação da norma jurídica não podem e nem 

devem ser usadas indistintamente. A acurácia com que se deve 

analisá-las está direta e intimamente ligada ao ramo do direito a que 

pertencem.  

Esta regra se aplica também ao Direito Constitucional, o qual 

encerra em seu bojo normas de alcance mais amplo, redigidas de 

forma sintética, em virtude da sua própria natureza. 

As normas constitucionais condensam princípios, cujo 

sintetismo traz a necessidade e conseqüente dificuldade de 

interpretação, em face da generalidade da linguagem que emprega.  

As leis fundamentais são imperativas, e portanto impendem ao 

exegeta uma acuidade especial na observância de reservas peculiares 

à espécie jurídica, já que o Direito Constitucional contém o elemento 

político que é essencialmente instável. 

Os processos de interpretação também se aplicam ao texto da 

Norma Maior. Deve-se, no entanto, atentar para o fato de que a Lei 

Fundamental trata o presente e prepara o futuro, o que impõe ao 
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hermeneuta uma interpretação ampla com o objetivo de atingir os 

princípios do Estado.  

A linguagem técnica é característica das leis supremas, não se 

devendo tomar este fato como sendo um fator de distanciamento da 

norma e do intérprete. 

Os poderes emanados da soberania popular dão ao legislador 

constituinte originário a incumbência de estabelecer preceitos para a 

segurança dos direitos e garantias individuais. 

A linguagem adotada para execução deste mister deve ser 

capaz de atender às aspirações futuras bem como às presentes, não 

devendo se restringir ao seu mais imediato e patente sentido. 

Deve-se evitar o quanto possível a interpretação estrita, 

mormente aquela que possibilite o surgimento de barreiras para a 

realização do desiderato pretendido pelo texto da Norma Maior. 

Este procedimento está intimamente ligado à aplicabilidade da 

norma jurídica em nível constitucional e conseqüentemente à sua 

eficácia.  

Deve-se ter em mente que a eficácia é característica 

permanente da  norma constitucional, entretanto, há que se atentar 

para a sua efetiva aplicação a casos concretos. 
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Este raciocínio é corroborado pelo ensinamento que ministra 

Michel Temer31: 

Todas as normas constitucionais são dotadas de eficácia. Algumas, 
eficácia jurídica e eficácia social; outras, apenas eficácia jurídica. 

Eficácia social se verifica na hipótese de a norma vigente, isto é, com 
potencialidade para regular determinadas relações, se efetivamente aplicada 
a casos concretos. Eficácia jurídica, por sua vez, significa que a norma está 
apta a produzir efeitos na ocorrência de relações concretas; mas já produz 
efeitos jurídicos na medida em que a simples edição resulta na revogação de 
todas as normas anteriores que com ela conflitam.  

 

Especial atenção deve ser dispensada à regra ética que segundo 

Carnelutti32, revela-se por meio do hiato entre o direito e a eqüidade. 

Assim se posiciona o jurisconsulto: 

Quem anda na prática conhece bem esta dificuldade, que se exprime 
usualmente sob a forma de contraste entre o direito e a eqüidade. A 
conseqüência a que conduz, em maior ou menor medida, é a seguinte: a 
aplicação das normas materiais resolve-se na sua correção, a maior parte 
das vezes tão leve que nos escapa, outras vezes tão importante que se impõe 
à atenção.  

 

Por fim, deve-se assinalar que a interpretação em nível 

constitucional está calcada em princípios que foram criados    

levando-se em conta um posicionamento metodológico chamado de 

hermenêutico-concretizante33, como adiante se verá. 

 

                                                 
31 TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional. 17ª ed. São Paulo. Malheiros. 2001. p. 23. 
32 CARNELUTTI, Francesco. Teoria Geral do Direito.  Tradução de Antonio Carlos Ferreira. São 
Paulo. Lejus. 1999. p. 135. 
33 “O catálogo dos princípios tópicos da interpretação constitucional foi desenvolvido a partir de 
uma postura metódica hermenêutico-concretizante. Este catálogo que os autores recortam de forma 
diversa tornou-se um ponto de referência obrigatório da teoria da interpretação constitucional.” 
CANOTILHO, J. J. Gomes. Op. cit. p. 1114.  
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2.3. PRINCÍPIOS TÓPICOS DA INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL  

 

A necessidade externada pela doutrina em possuir princípios 

tópicos que viessem a auxiliar o trabalho de interpretação, fez surgir 

um catálogo de tópicos relevantes para a interpretação 

constitucional. 

Nele inserem-se os seguintes princípios: o princípio da unidade 

da Constituição; o princípio do efeito integrador; o princípio da 

máxima efetividade; o princípio da “justeza” ou da conformidade 

constitucional; o princípio da concordância prática ou da 

harmonização e o princípio da força normativa da Constituição. 

A exposição mais precisa no tocante a este tema foi 

apresentada por Canotilho34 da forma que se segue: 

O princípio da unidade da constituição ganha relevo autónomo 
como princípio interpretativo quando com ele se quer significar que a 
constituição deve ser interpretada de forma a evitar contradições 
(antinomias, antagonismos) entre suas normas. [...]. Daí que o intérprete 
deva sempre considerar as normas constitucionais não como normas 
isoladas e dispersas, mas sim como preceitos integrados num sistema 
interno unitário de normas  e princípios. 

O princípio do efeito integrador anda muitas vezes associado ao 
princípio da unidade e, na sua formulação mais simples, o princípio do 
efeito integrador significa precisamente isto: na resolução dos problemas 
jurídico-constitucionais deve dar-se primazia aos critérios ou pontos de 
vista que favoreçam a integração política e social e o reforço da unidade 
política. [...]. 

O princípio da máxima efetividade, também designado por princípio 
da eficiência  ou princípio da interpretação efectiva, pode ser formulado da 
seguinte maneira: a uma norma constitucional deve ser atribuído o sentido 
que maior eficácia lhe dê. [...], é hoje sobretudo invocado no âmbito dos 
direitos fundamentais (no caso de dúvidas deve preferir-se a interpretação 
que reconheça maior eficácia aos direitos fundamentais). 

                                                 
34 CANOTILHO, J. J. Gomes. Op. cit. p. 1207. 
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O princípio da conformidade constitucional tem em vista impedir, 
em sede de concretização da constituição, a alteração da repartição de 
funções constitucionalmente estabelecida. [...]. Este princípio tende, porém, 
hoje, a ser considerado mais como um princípio autónomo de competência 
do que como um princípio de interpretação da constituição.  

O princípio da concordância pratica ou da harmonização não deve  
divorciar-se de outros princípios de interpretação já referidos (princípio da 
unidade, princípio do efeito integrador). Reduzido ao seu núcleo essencial, o 
princípio da concordância prática impõe a coordenação e combinação dos 
bens jurídicos em conflito de forma a evitar o sacrifício (total) de uns em 
relação aos outros. 

O campo de eleição do princípio da concordância prática tem sido até 
agora o dos direitos fundamentais (colisão entre direitos fundamentais ou 
entre direitos fundamentais e bens jurídicos constitucionalmente 
protegidos). Subjacente a este princípio está a ideia do igual valor dos bens 
constitucionais (e não uma diferença hierárquica) que impede, como 
solução, o sacrifício de uns em relação aos outros, e impõe o 
estabelecimento de limites e condicionamentos recíprocos de forma a 
conseguir uma harmonização ou concordância prática entre estes bens. 

Segundo o princípio da força normativa da constituição  na 
solução dos problemas jurídico-constitucionais deve dar-se prevalência aos 
pontos de vista que, tendo em conta os pressupostos da constituição 
(normativa), contribuem para uma eficácia óptima da lei fundamental. 
Conseqüentemente, deve dar-se primazia às soluções hermenêuticas que, 
compreendendo a historicidade das estruturas constitucionais, possibilitam 
a “actualização” normativa, garantindo, do mesmo pé, a sua eficácia e 
permanência.  

 Diante desta lúcida visão, verifica-se facilmente que a 

interpretação constitucional possui seus próprios  princípios, que 

devem ser observados a fim de que a norma tenha, de fato, o alcance 

pretendido, segundo se acabou de expor imediatamente assim. 
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C A P Í T U L O    III 
 

O LEGISLADOR E A NORMA JURÍDICA 
 

3 – Dif iculdades e Cuidados na Elaboração da Norma Jurídica. 

 

3.       DIFICULDADES E CUIDADOS NA ELABORAÇÃO DA  

NORMA JURÍDICA 

 

Compete ao legislador o papel de elaborar a norma jurídica. 

Entretanto, a lei não surge da mente de seu elaborador de forma 

acabada e completa, na medida em que é fruto das relações sociais, 

exprimindo uma imensa gama de interesses. 

O legislador é antes um protagonista que um elaborador. Tem a 

função de reproduzir a vontade e sentimento alheios. No seu mister 

sofre toda sorte de pressões, para ao final reproduzir aquilo que lhe 

apresentaram de forma estanque e muitas vezes impositiva.  

A norma é o produto de um desempenho lento e um 

comportamento oportuno. As instituições jurídicas sofrem influência 

da natureza humana, e em resposta especializam-se por meio do seu 

desenvolvimento em busca da justiça.  
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A provocação inicial de um legislador para a elaboração da 

norma desencadeia um processo, cuja contribuição vária redunda na 

inobservância dos detalhes pertencentes ao mandamento normativo 

que se erige. 

Diversos fatores influenciam no surgimento do texto final. Os 

vários interesses existentes imputam aos representantes do povo 

transigir no intuito de incluir na norma uma palavra ou expressão 

com fulcro a atingir um objetivo particular advindo da própria norma. 

Muitas vezes a redação final se torna dúbia e imprecisa, 

mostrando-se como resultado de acordos módicos a fim de 

possibilitar a aprovação da idéia central.  

Esta forma de construção da norma, feita por meio de idas e 

vindas de desejos e sentimentos das mais variadas representações, 

não autoriza o exegeta desencavar o pensamento do legislador 

quando no exercício de seu mister, porquanto estaria ele embaraçado 

em uma malha de dúvidas e incógnitas, enormemente maiores e mais 

densas que as apresentadas pelo texto normativo. 

A aprovação final de uma norma jurídica pressupõe o percurso 

de um caminho com mão e contra-mão. Retocada e reformada de 

toda ordem, a norma esconde no seu bojo um universo de interesses 

intestinos ao seio social. 

De que forma pode o intérprete evidenciar neste imbróglio de 

pensamentos e interesses contraditórios, detentores parciais de 
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vitórias e derrotas, a vontade, o pensamento ou a intenção do 

legislador ?  

Em grande parte das vezes, a vontade do legislador não é a 

vontade da maioria. Aqueles que participam das votações quase 

nunca se informam antecipadamente da matéria a ser votada. Não 

pode existir vontade daquilo que não se conhece.  

Os votos para a aprovação do texto normativo são quase 

sempre acompanhamentos de posições externadas por um outro 

membro que se destaca no corpo legislativo. 

A aprovação da norma positivada por meio de um processo 

legislativo válido, pode conduzir à conclusão de que a vontade do 

legislador é a vontade da maioria. 

Mas se a forma induz este pensamento, a realidade desnuda o 

equívoco, transmutando em sentido inverso para asseverar que, em 

verdade, a norma nem sempre representa a vontade da maioria, 

podendo, em muitos casos, ser expressão de vontade de uma 

minoria.  

Não se pode presumir que o legislador pretérito, por mais 

arguto que fosse, pudesse antever situações de grandes 

transformações ou inovações técnico-científicas que justificassem a 

elaboração de um texto normativo portador da flexibilidade 

necessária para atender os reclames hodiernos e futuros.  
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Cabe, não ao legislador mas ao intérprete, dar à norma a 

flexibilidade necessária para a sua perfeita aplicação.  

Amparados no conhecimento das inovações trazidas pelo 

progresso, exortam novas atividades e reprimem os abusos, de forma 

dinâmica e inteligente. 

Buscando-se a intenção precípua do legislador, depara-se com 

um pequeno conjunto bastante limitado de fatos concretos, cujas 

razões de existência residem, em sua maioria, em abusos recentes.  

O legislador é induzido por fatos que impressionam a opinião, 

optando por erigir normas que apresentam a face da generalidade, 

traduzida por meio da linguagem. 

O legislador ignora as inúmeras conseqüências negativas que 

esta práxis ocasiona, posto que, não estavam elas projetadas na sua 

vontade e nem refletiam a sua intenção, restando por provocar 

resultado diferente do imaginado.  

A norma positiva é obra de vários espíritos, construída em um 

agregado de idéias cuja decomposição é demasiada difícil. A dinâmica 

do pensamento e as dificuldades em se chegar à verdadeira intenção 

do elaborador da norma impede que se busque e se chegue ao 

espírito do legislador.  

Não se pode pretender que o exegeta de hoje tenha a mesma 

visão dos fatos que o legislador pretérito, para neles encontrar a sua 
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vontade. Em verdade, a vontade do legislador deve ser a própria lei, 

construída sob a égide do bom senso, resultado da aplicação lógica 

de um princípio que tenha primazia sobre as realidades sociais 

contemporâneas.  

A norma jurídica deve ser vista como a vontade transformada 

em palavras por meio da linguagem. Deve ser objetiva, constante, ter 

independência do seu elaborador. Deve propiciar o encontro do 

sentido permanente do texto, e não aquele que o seu prolator lhe quis 

pespegar. 

A busca da intenção, da vontade, ou do pensamento do 

legislador, expresso no texto normativo, conduz o exegeta a caminhos 

tortuosos. Deve ele descobrir o conteúdo da norma ao invés das 

volições lançadas na órbita da intenção, pois a lei não é o que o 

legislador quis, mas sim o que de fato foi expresso no texto legal.   
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C A P Í T U L O    IV 
 

ORIGENS DA IDENTIFICAÇÃO 
 

4.1 – Prolegômenos; 4.2 – Identidade e Identif icação; 4.3 – Cronologia 

dos Processos de Identif icação;  4.4 – Breve Histór ico Evolutivo da 

Identif icação Papiloscópica.  

 
 

4.1.                     PROLEGÔMENOS 
 
 

O posicionamento jurídico do tema ora levantado reclama, 

antes de tudo, que se informe o panorama histórico-social que serviu 

de palco para o surgimento da identificação. 

O delineamento deste arcabouço permite que se estabeleça um 

liame entre a ciência e a lei, trazendo o necessário entendimento das 

razões pelas quais o legislador, tanto o pretérito quanto o hodierno, 

preocuparam-se em estabelecer normatizações específicas para a 

área de identificação.  

Cumpre-se ressaltar que o ordenamento jurídico brasileiro 

encerra no seu bojo um enorme quantitativo de normas e 

regulamentos que se referem ao mesmo objeto, sem entretanto 

manterem um nexo de aplicabilidade. 

  Esta realidade impinge aos jurisconsulentes a realização de um 

universo de interpretações que muitas vezes não estabelece um 
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entendimento jurisprudencial, simplesmente por ter faltado (e ainda 

faltar) ao legislador o conhecimento técnico-científico necessário à 

elaboração dos dispositivos legais. 

No campo das normas correlatas à área da identificação 

verifica-se similar ocorrência, onde o desconhecimento específico 

relacionado ao tema acaba por provocar irreversíveis danos sociais.  
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4.2.                      IDENTIDADE E IDENTIFICAÇÃO 

 

Sob a ótica da etimologia verifica-se que a palavra identidade se 

refere ao que é identifico, provem de idem.  

O seu surgimento se dá no momento em que o homem se 

apercebe da existência de caracteres comuns entre as várias espécies 

viventes bem como das coisas entre si35. 

Desta percepção resulta um agrupamento feito entre elementos 

com características semelhantes, que se torna tanto maior quanto 

maiores forem as especificidades do grupo a que pertencem.  

Assim sendo, respeitadas as condições de semelhança que 

permitem a inclusão de pessoas ou coisas em um determinado grupo, 

cada uma delas isoladamente apresenta caracteres individuais que as 

tornam diferentes de todos os integrantes do mesmo grupo.  

A partir deste momento surge o fenômeno da identidade na 

forma de elemento individualizador de uma pessoa ou coisa, podendo 

ser definida como sendo “o conjunto de caracteres próprios que 

individualizam pessoas ou coisas entre si”.  

Neste diapasão verifica-se o surgimento da identificação em 

decorrência da necessidade do aproveitamento dos caracteres 

                                                 
35 Cf. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA – MJ, Departamento de Polícia Federal – DPF, Instituto Nacional 
de Identificação – INI. Op. cit., p. 7. 



 

56 

individualizadores de uma pessoa ou coisa para a fixação ou 

estabelecimento de sua respectiva identidade.  

Esta necessidade está estreitamente ligada à evolução do 

homem e principalmente de sua vida em sociedade, na medida em 

que os conflitos de interesse vão se tornando cada vez maiores e mais 

complexos.  

Identidade e identificação estão intimamente relacionadas por 

meio de processos e procedimentos que unem ciência e lei, 

objetivando solucionar problemas comuns.  

No que se refere à identificação humana, pode-se dizer que é 

um processo ou um conjunto de processos destinados a estabelecer a 

identidade de uma pessoa.  

Vários foram os caminhos percorridos pelo homem até que a 

sociedade atingisse o patamar que ora se encontra no que tange ao 

campo da identificação. 

Almejando obter-se uma perfeita intelecção deste estudo,  

torna-se indispensável apontar os caminhos evolutivos da 

identificação por meio de uma digressão histórico-cronológica.  
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4.3. CRONOLOGIA DOS PROCESSOS DE IDENTIFICAÇÃO36 

 

Forçoso é que se tenha uma visão sistêmica e globalizada dos 

processos de identificação, para uma necessária compreensão do 

arcabouço técnico-científico sobre o qual imperam as leis 

relacionadas a esta área do conhecimento. 

Para tanto, opta-se por destinar um tópico para a abordagem 

de sua cronologia, buscando demonstrar que a identificação 

encontra-se erguida sobre sólidos alicerces históricos, jurídicos e 

sociais. 

Esta abordagem estende-se desde épocas pretéritas até os 

nossos dias, apontando os acontecimentos mais significativos, em 

especial os ocorridos no Brasil.  

Saliente-se que esta apresentação cronológica não é exaustiva, 

nem se pretende que seja, pois trata-se de uma parte deste trabalho, 

e não do seu objeto.   

Segue-se, portanto, a exposição dos acontecimentos ligados aos 

processos de identificação segundo sua ocorrência temporal, com 

adaptação ao texto elaborado pelo Prof. José Bombonatti – Professor 

de Papiloscopia da Academia da Polícia Civil de São Paulo. 

                                                 
36 Não se pretende, aqui, detalhar o ciclo evolutivo da identificação, nem tampouco apresentar  uma 
história da identificação. Procura-se elencar, de forma cronológica, as ocorrências mais significativas 
neste campo do conhecimento humano, para assim, por meio de uma visualização evolutiva de seus 
diversos processos, entender de que maneira a identificação tornou-se tão presente na vida do homem. 
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No ano 650, elaborou-se o Código de Yng-Hwui, durante a 

dinastia de Tang na China, determinava-se que o marido, ao se 

separar de sua mulher, lhe desse um documento autenticado com a 

sua impressão digital37. 

No ano 782  foram retiradas de cidades soterradas na areia, no 

norte da Ásia, placas de cerâmica lavradas com inscrições que se 

traduzem: "Ambas as partes concordam com estes termos que são 

justos e claros e afixam as impressões dos seus dedos, que são 

marcas inconfundíveis." 

No ano 800 na Índia, as impressões digitais eram conhecidas 

com o nome de “Tipsahi”, termo criado pelos tabeliões de Bengala, 

onde os analfabetos legalizavam os seus papéis. 

Em 1300 os chineses empregavam a impressão digital não só 

nas separações, como também nos casos de crimes. 

Em 1658 muitos países  empregaram-se  o ferrete38, a  

tatuagem  e  a mutilação, para identificar escravos e criminosos. 

Nos Estados Unidos, se um homem casado praticasse sodomia, 

seria castrado, também se amputava as orelhas dos criminosos 

condenados. 

                                                 
37 Impressão digital ou datilograma (daktilos + grama) é a reprodução do desenho digital, que se 
forma a partir das elevações de natureza neurovascular perpendicularmente situadas na parte externa 
da derme, localiza entre a primeira prega inter-falangeana e a extremidade dos dedos.    
38 “Este processo consistia na utilização de um instrumento de ferro com o qual, aquecido até a 
incandescência, se marcavam os escravos, os criminosos e o gado.”  MINISTÉRIO DA JUSTIÇA – 
MJ, Departamento de Polícia Federal – DPF, Instituto Nacional de Identificação – INI. Op. cit., p. 8. 
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Na Pensilvânia – E.U.A, os criminosos eram marcados com uma 

letra feita com ferro em brasa sobre o dedo polegar esquerdo: A= 

adúltero, M= assassino, T= felonia. 

Na França os condenados às galés eram marcados com o sinal 

GAL. Ao lado do ferrete, empregou-se a mutilação. Em Cuba, 

cortavam-se as orelhas dos escravos e narinas dos criminosos. 

Em 1664 Marcelo Malpighi, médico italiano, publicou um 

trabalho intitulado "Epístola sobre o órgão do tato", no qual se estuda 

os desenhos digitais e palmares. 

Em 1823 João Evangelista Purkinje, apresentou à Universidade 

de Breslau – Alemanha, uma tese, na qual analisou os caracteres 

externos da pele, estudou o sistema déltico39 e agrupou os desenhos 

digitais em nove tipos. 

Em 1840 surge a fotografia que passa a ser  empregada como 

processo exclusivo de identificação criminal, inicialmente na Suíça. 

Em 1856 José Engel publicou o "Tratado do desenvolvimento 

da mão humana", no qual fez estudos sobre os desenhos digitais, 

reduzindo a quatro os nove tipos descritos por Purkinje40. 

                                                 
39 “Delta, em Datiloscopia, é o espaço triangular formado por três sistemas de linha que, correndo 
paralelos encurvam-se em direção oposta deixando um espaço em branco, triangular, dotado ou não de 
referência.” MINISTÉRIO DA JUSTIÇA – MJ, Departamento de Polícia Federal – DPF, Academia 
Nacional de Polícia, Op. cit. p. 37. 
40 O fisiólogo Tcheco Jan Evangelista Purkinje, nasceu em 17 de dezembro de 1787 e morreu em 28 
de julho de 1869. Deu enormes contribuições para a compreensão do olho e da visão com suas 
descobertas de como diminuições de intensidade claras e a sensação de vermelho enfraquece mais 
rapidamente que o azul, a chamada “troca vermelho-azul”. Este fenômeno é agora conhecido como o 
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Em 1858 William James Herschel, coletor do governo inglês, 

em Bengala–Índia, tomava as impressões digitais dos nativos nos 

contratos que firmavam com o governo. As impressões eram 

empregadas como assinatura, registros de falecimentos, e, nas 

prisões, para reconhecimento dos evadidos. Henry Faulds41, inglês, 

médico de um hospital em Tóquio, contribuiu para o estudo da 

datiloscopia42, examinando impressões digitais em peças de cerâmica 

pré-histórica japonesa, previu a possibilidade de se descobrir um 

criminoso pela identificação das linhas papilares43. Preconizou uma 

técnica para a tomada de impressões digitais, utilizando-se de uma 

placa de estanho e tinta de imprensa. 

Em 1882 o Sistema  Antropométrico lançado em Paris por 

Alfonse Bertillon44 foi o primeiro sistema científico de identificação, 

pois se baseava nos elementos antropológicos do homem. Consistia 

no assinalamento feito em milímetros de várias partes do corpo 

humano: diâmetro da cabeça; comprimento da orelha direita; 

                                                                                                                                           
efeito de Purkinje. Ele também fez grandes descobertas no que se refere às várias ramificações das 
células nervosas no córtex cerebral, agora conhecido como células de Purkinje, e uma rede de fibras, 
as chamadas fibras de Purkinje que ajudam no controle do funcionamento do coração. 
ALCÂNTARA, Hermes Rodrigues de, Perícia Médica Judicial, 3ª ed. Rio de Janeiro, Editora 
Guanabara Dois S.A. 1982 p. 287. 
 41 Nasceu em 1843 e faleceu em 1930. Auxiliado com lentes de aumento, examinou os desenhos 
papilares das extremidades dos dedos, fazendo cuidadosa descrição de certas particularidades a que 
Vucetich e Forgeot denominaram pontos característicos. ALCÂNTARA, Hermes Rodrigues de. Op. 
cit.  p. 288.   
42 “Ramo da ciência papiloscópica que tem por objetivo o estudo dos datilogramas. DA’KTYLOS = 
dedos; SKOPËIN = examinar.Var. Dactiloscopia - datil(o)- + -scopia, do fr. Dactyloscopie.” 
DOMINGUES, Manuel. Manual Prático de Datiloscopia. Pernambuco. 1962. p.42. 
43 “Gr. PAPILA – PAPILA  e SCOPÊIN – EXAMINAR. Lat. papílla, ae – pequeno relevo existente na 
superfície de certos tecidos; tórulo. O estudo se refere às papilas dérmicas, que são pequenas 
saliências de natureza neurovascular, que se encontram perpedicularmente  situadas  na parte externa 
da derme, estando os seus ápices reproduzidos pelos relevos que se apresentam na epiderme. As 
papilas se dividem em vasculares e nervosas; as primeiras encerram vasos sangüíneos e as últimas 
corpúsculos do tato.” DOMINGUES, Manuel. Op. cit. p. 42. 
44 “Antropometrista Francês, naceu em 1853 e morreu em 1914.” DOMINGUES, Manuel. Op. cit.     
p. 48.  
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comprimento do pé esquerdo; estatura; envergadura; assinalamento 

descritivo do formato do nariz; lábios; orelhas e também, as marcas 

particulares: tatuagens, cicatrizes, etc. Estes dados eram registrados 

em uma ficha antropométrica, que continha também a fotografia do 

identificado. 

 Em 1888 Francis Galton, nobre inglês, foi incumbido, pelo 

governo da Inglaterra de analisar o material colhido por Herschel, 

quando esteve na Índia, a fim de estabelecer um sistema de 

identificação mais seguro que a antropometria. Lançou as bases 

científicas da Impressão digital.  

O sistema de Galton era rudimentar. Entretanto, seu grande 

mérito foi o de servir de ponto de partida para os demais sistemas 

dactiloscópicos. 

Em 1891 Henry de Varigny, articulista francês, publicou na 

"Revue Scientifique" de 2 de Maio de 1891, um artigo discorrendo 

sobre o sistema de Galton. No mesmo artigo apresentou várias 

sugestões quanto ao emprego das impressões digitais. 

  O artigo de Varigny foi traduzido para o espanhol e publicado 

na "Revista de Identification y Ciências Penales". 
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  Lendo o mencionado artigo, Juan Vucetich45, encarregado da 

oficina de identificação de La Plata – Argentina, logo se convenceu da 

superioridade do novo sistema de identificação, iniciando assim, seus 

estudos sobre as impressões digitais. 

  Em 1º de Setembro de 1891, Juan Vucetich apresentou seu 

sistema de identificação, com o nome de Icnofalanometria.  

  Vucetich baseou sua classificação no sistema de Galton, 

procedeu à tomada das impressões dos dez dedos, empregando 

números e símbolos literais na classificação das figuras, da seguinte 

forma: Arco – A-1; Presilha Interna – I-2; Presilha Externa – E-3; 

Verticilo – V-4. Emprega-se os símbolos literais nos dedos polegares, 

sendo que nos demais dedos são empregados números. Os dez dedos 

de uma pessoa são diferentes entre si, assim como não existem duas 

pessoas que apresentam impressões digitais exatamente 

coincidentes, nem mesmo os gêmeos. 

Em 1894 Dr. Francisco Latzina, publicou no jornal "La Nacion", 

de Buenos Aires, um artigo no qual elogiava o sistema de Vucetich, 

sugerindo, entretanto, que o nome Icnofalangometria, fosse 

substituído por Dactiloscopia.  

Em 1900  Edward Richard Henry, publicou na Inglaterra, um 

livro intitulado "Classification and Uses of Finger Prints" expondo seu 

                                                 
45 “Juan Vucetich Kovacetich Nasceu em 20 de julho 1858, na Dalmácia, antigo império Austro-
Húngaro. Emigrou em 1884 para a Argentina, onde se naturalizou. Faleceu em Dolores, província de 
Buenos Aires, a 25 de janeiro de 1925.” DOMINGUES, Manuel. Op. cit. p. 49. 
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novo sistema de identificação dactiloscópica, adotando 4 tipos 

fundamentais: Arcos, Presilhas, Verticilos e Compostos. 

Em 1901 o Sistema Dactiloscópico de Henry foi adotado 

oficialmente na Inglaterra, pela Scotland Yard. 

Esta prática foi utilizada no sentido de classificar as pessoas 

que já haviam praticado crimes e eram reincidentes na autoria de 

outros delitos. 

Em 1902 José Alves Felix Pacheco, iniciou no Rio de Janeiro a 

tomada da impressão digital nas fichas Antropométricas. 

Em 17 de julho de 1902, foi inaugurado em São Paulo o 

gabinete de identificação antropométrica, sendo a fotografia elemento 

auxiliar da identificação. Foi promulgada a lei nº 947 em 29 de 

dezembro de 1902, criando a identificação dactiloscópica no Rio de 

Janeiro, a época, capital do Brasil. 

Em 05 de fevereiro de1903, foi regulamentada a lei nº 947, pelo 

Decreto nº 4764, instituindo o sistema dactiloscópico de Vucetich, no 

Rio de Janeiro. Nesse mesmo ano Bertillon anexou a dactiloscopia ao 

sistema Antropométrico de sua criação. 

Em 29 de julho de 1904 é expedida a primeira carteira de 

identidade, conhecida como "Ficha Passaporte" ou "Cartão de 

Identidade".  
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O documento possuía assinalamentos Antropométricos junto 

com a Dactiloscopia. 

Pelo Decreto nº 1533-A de 30 de novembro de 1907, adotou-se 

no Estado de São Paulo, o sistema Dactiloscópico “Vucetich”. 

Em 1935 no Serviço de Identificação de São Paulo, é criado o 

arquivo dactiloscópico monodactilar46 e o laboratório de locais do 

crime. 

Em 1941 o Instituto de Identificação da Polícia do Distrito 

Federal – Rio de Janeiro, passou a denominar-se Instituto Felix 

Pacheco, por força do Decreto–lei nº3793 de 04 de dezembro de 1941. 

Em 03 de outubro de 1941, é promulgado o Decreto-lei nº 3689 

Código de Processo Penal. 

Em 21 de Setembro de 1963 é inaugurado, em Brasília – DF, o 

Instituto Nacional de Identificação, com o objetivo fundamental de 

centralizar a identificação criminal do País. 

Em 29 de agosto de 1983 é editada a lei nº 7.116  que assegura 

validade nacional às Carteiras de Identidade, regula sua expedição e 

dá outras providências. 

Em 1997 é criado o Registro de Identificação Civil, por força da 

lei nº 9.454 de 7 de abril do mesmo ano, objetivando inserir em um 

                                                 
46 O arquivo monodactilar é utilizado na identificação criminal. Nele são arquivadas individuais 
datiloscópicas com datilogramas únicos ao invés do normalmente utilizado, no qual se arquivam 
individuais datiloscópicas decadactilares.  
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único documento todos os dados relativos a identidade de uma 

pessoa.  

Em 7 de dezembro de 2000 é editada a lei nº 10.054 que dispõe 

sobre a Identificação Criminal.  

Em 2001 o Instituto Nacional de Identificação recebe, por meio 

do Decreto nº 4.053 de 13 de dezembro do mesmo ano, em seu      

art. 28, competência para coordenar a identificação civil e criminal do 

País. 

Em 2003 é criada a Diretoria Técnico-Científica no âmbito do 

Departamento de Polícia Federal, englobando o Instituto Nacional de 

Identificação e o Instituto Nacional de Criminalística, por meio do 

Decreto nº 4.720 de 05 de junho de 2003.   
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4.4.        BREVE HISTÓRICO EVOLUTIVO DA IDENTIFICAÇÃO 

PAPILOSCÓPICA 

 

Não se pode e nem se deve entender a História como um 

simples enumerar de fatos, datas e eventos, ou ainda, uma simples 

seqüência de acontecimentos.  

O conhecimento histórico, longe de ser estático, introduz o 

homem no caminho da compreensão das situações existenciais 

concretas, passadas e presentes, determinadas pelo lapso temporal e 

pelo território.  

A necessidade de autocompreensão do espírito humano é 

fundamento básico da síntese histórica. Ela nos abre os horizontes 

dos acontecimentos que marcaram as épocas na jornada da 

conquista, é o que chamamos de “conhecimento racional”.  

Partindo-se do princípio de que a História é uma “síntese de 

sucessões”, na medida em que fornece a compreensão necessária das 

realizações ocorridas no decorrer do tempo, pode-se dizer que a 

História da Identificação é capaz de nos subministrar os elementos 

essenciais para o entendimento de sua evolução ao longo do tempo.  
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Este entendimento encontra-se assente de forma universal, 

como bem se comprova na cátedra do Federal Bureau of 

Investigation47: 

Fingerprints offer an infallible means of personal identification. That 
is the essential explanation for their having supplanted other methods of 
establishing the identities of criminals reluctant to admit previous arrests. 
Other personal characteristics change - fingerprints do not.  

In earlier civilizations, branding and even maiming were used to 
mark the criminal for what he was. The thief was deprived of the hand 
which committed the thievery. The Romans employed the tattoo needle to 
identify and prevent desertion of mercenary soldiers.  

More recently, law enforcement officers with extraordinary visual 
memories, so-called “camera eyes”, identified old offenders by sight. 
Photography lessened the burden on memory but was not the answer to the 
criminal identification problem. Personal appearances change.  

Around 1870 a French anthropologist devised a system to measure 
and record the dimensions of certain bony parts of the body. These 
measurements were reduced to a formula which, theoretically, would apply 
only to one person and would not change during his/her adult life.  

This Bertillon System, named after its inventor, Alphonse Bertillon, 
was generally accepted for thirty years. But it never recovered from the 
events of 1903, when a man named Will West was sentenced to the U.S. 
Penitentiary at Leavenworth, Kansas. You see, there was already a prisoner 
at the penitentiary at the time, whose Bertillon measurements were nearly 
exact, and his name was William West.  

Upon an investigation, there were indeed two men. They looked 
exactly alike, but were allegedly not related. Their names were Will and 
William West respectively. Their Bertillon measurements were close enough 
to identify them as the same person. However, a fingerprint comparison 
quickly and correctly identified them as two different people. The West men 
were apparently identical twin brothers per indications in later discovered 
prison records citing correspondence from the same immediate family 
relatives.  

De acordo com a corrente predominante, partidária dos 

princípios de Kolliker48, os primeiros processos de identificação 

estavam mais ligados a fins cíveis (determinação de propriedades 

sobre animais, escravos e objetos pessoais) do que penais. 

Diversos vestígios encontrados por pesquisadores dão conta de 

que desde a idade da pedra o homem já observava com curiosidade 
                                                 
47 FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION – FBI. The Science of Fingerprint. Washington. 
1973. p. 74. 
48 Rodolph Albert Von Kolliker – “Zurich (Suíça), 1817, foi anatomista, histologista e 
embriologista. Foi dele a observação de que os desenhos papilares se formavam desde o quarto mês de 
vida intra-uterina até a completa putrefação cadavérica.” DOMINGUES, Manuel. Op. cit. p. 48. 
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os desenhos existentes na parte interna das mãos, na medida em que 

deixava suas impressões digitais sobre objetos que confeccionava. 

Em 1823, Purkinje estabeleceu uma classificação para os 

desenhos. Esta classificação tomava por base a presença e posição 

dos deltas – pequenas figuras triangulares formada pela divergência 

dos fluxos das linhas. Ele organizou-os em nove tipos. Seu método foi 

utilizado somente para estudos anatômicos, pois trabalhava apenas 

com os “desenhos digitais” e não às “impressões digitais”. 

  Todo conhecimento científico surge em decorrência de 

observações. Neste diapasão, as  observações  e o trabalho de William 

James Herschel e de Henry Faulds foram de suma importância para 

o desenvolvimento da identificação.  

William Herschel era Administrador do Serviço Civil Inglês no 

Distrito de Hooghly, Bengala, na Índia. Era costume na região que as 

pessoas colocassem suas impressões digitais e palmares nos 

contratos como forma de garantir a validade do acordo ali celebrado. 

Valendo-se do costume, Herschel começou a utilizá-lo nos contratos 

celebrados pelo governo inglês com as pessoas daquela região. Com o 

passar do tempo Herschel observou que determinadas características 

das impressões não mudavam, mesmo quando decorridos muitos 

anos. 

 Convencido de que aquela prática poderia ir além de um 

simples costume, passou a aplicá-la no pagamento de benefícios, 
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tornando-se uma eficiente forma de controle. Deste modo, toda vez 

que uma pessoa recebia a sua pensão apunha suas impressões 

digitais a fim de evitar que recebesse o mesmo benefício mais de uma 

vez. 

Henry Faulds, médico inglês, na mesma época, prestava serviço 

no Hospital de Tsukiji, Tóquio, Japão. Faulds observou as impressões 

digitais em trabalhos de porcelana. A partir de então passou a 

realizar muitas experiências e estudos tais como: comparação entre 

as impressões digitais de seres humanos com as dos macacos; a 

possibilidade das impressões digitais serem encontradas como 

vestígios deixados em locais de crime; ensaios sobre a possibilidade 

de hereditariedade das impressões, dentre outros. 

Imperioso se torna destacar, também, o trabalho de Francis 

Galton que, nascido na Inglaterra, graduou-se em medicina na 

Universidade de Cambridge. Sobrinho de Charles Darwin, havia-se 

dedicado à antropologia.  

Em 1886, este estudioso foi encarregado pela "Royal 

Institution" de Londres para dar seu parecer sobre qual seria o 

melhor sistema de Identificação, o antropométrico ou o datiloscópico. 

Em contato com os trabalhos de Herschel e de Faulds, Francis Galton 

inicia então o seu estudo sobre as impressões digitais. 

Seu relatório final foi publicado no Journal Institute, em 25 de 

maio de 1888, sob o título "Personal Identification". Seu trabalho não 
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só concluiu pela superioridade do sistema datiloscópico como 

também lançou um sistema de identificação datiloscópica, dando-lhe 

o nome de "Galtonismo". 

O maior mérito de Galton é o de ter lançado as bases científicas 

da Papiloscopia – Perenidade49, Imutabilidade50 e Variabilidade51, as 

quais se foram expressadas por Jean-Paul PROUST, Préfet de Police à 

l'occasion de l'inauguration de l'exposition "1902 - 2002 : un siècle 

d'empreintes digitales", da seguinte forma: 

Une autre méthode d'identification apparaît à la même époque : la 
dactyloscopie, c'est à dire les empreintes digitales. Les empreintes des 
doigts sont immuables, inaltérables et propres à chaque être humain. Une 
trace peut être identifiée par comparaison avec une empreinte digitale : 12 
points de concordance et aucun point de divergence entre deux empreintes 
permettent d'affirmer leur identité. 52 

 

Os sistemas Vucetich e Henry, originários da Argentina e 

Inglaterra, respectivamente, foram considerados práticos e perfeitos e 

oficialmente reconhecidos em quase todos os países, inclusive o 

Brasil.  

                                                 
49 “É a propriedade que têm os desenhos papilares de se manifestarem definidos entre o quarto e o 
sexto mês de vida intra-uterina até a completa putrefação. O desenho papilar observado num       
recém-nascido permanece até sua velhice, com a única diferença do aumento de tamanho, como se 
fora uma ampliação fotográfica.” MINISTÉRIO DA JUSTIÇA – MJ, Departamento de Polícia 
Federal – DPF, Instituto Nacional de Identificação – INI. Op. cit. p. 26. 
50 “É a propriedade que têm os desenhos papilares de não mudarem a sua forma original, desde o seu 
surgimento até a completa decomposição cadavérica. O desenho conserva-se idêntico a si mesmo, não 
muda durante toda a sua existência.” MINISTÉRIO DA JUSTIÇA – MJ, Departamento de Polícia 
Federal – DPF, Instituto Nacional de Identificação – INI. Op. cit. p. 26. 
51 “É a propriedade que têm os desenhos papilares de não se repetirem, variando, portanto, de região 
para região papilar e de pessoa para pessoa. Não há possibilidade de se encontrarem duas impressões 
digitais idênticas, nem mesmo numa mesma pessoa.” MINISTÉRIO DA JUSTIÇA – MJ, 
Departamento de Polícia Federal – DPF, Instituto Nacional de Identificação – INI. Op. cit. p. 26. 
52 Cf. KOLLIKER, Rodolph Albert Von. Le Empreintes Palmaires. Leur Identification. Zurich. 
Stockis. 1963. p. 30. 
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Os mencionados sistemas são conhecidos como ‘sistemas 

primitivos’, por que deram origem a todos os outros. O Sistema 

Vucetich foi aplicado em quase todos os países da América do Sul, 

assim como alguns países da Europa. O Sistema Henry foi aplicado 

na Grã-Bretanha, Estados Unidos, Áustria, Alemanha, Hungria e nas 

antigas colônias Inglesas. 

Estes sistemas são adotados em quase todo o mundo, sendo 

que os modelos mais modernos, conhecidos como AFIS53, utilizam-se 

dos fundamentos de um ou de outro, ou ainda da mistura de ambos. 

Deve-se registrar que Juan Vucetich é considerado  o pioneiro 

na criação de um sistema de identificação por meio das impressões 

digitais com aplicação prática. 

Este cientista emigrou para a Argentina em 1884. Em 1888, 

iniciou suas atividades como funcionário do Departamento Central de 

Polícia de Buenos Aires, Argentina. 

A partir de 1º de maio de 1891 foi encarregado de organizar a 

“Oficina de Estatística y Identificacion”, aplicando o sistema 

antropométrico criado por Bertillon. 

Neste mesmo ano, conheceu o trabalho de Galton sobre 

impressões digitais e palmares, por meio da “Revue Scientifique”, 

                                                 
53 AFIS (Automated Fingerprint Identification System) é a sigla utilizada para designar o Sistema 
Automatizado de Identificação de Impressões Digitais, que usa algorítimos matemáticos para 
diferenciar uma impressão papiloscópica de outra.  
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edição de nº 18, de 2 de maio de 1891, cujo título era “As impressões 

Digitais Depois de Galton”. 

Ao conhecer a matéria reconheceu a superioridade do novo 

sistema de identificação e iniciou suas pesquisas sobre impressões 

digitais. 

Assim em 1º de setembro do mesmo ano inaugurou seu 

sistema,  instalando-o oficialmente em La Plata.  

Apesar da datiloscopia tornar-se o processo de identificação 

mais conhecido, face a sua ampla utilização, trata-se de um dos 

ramos da Ciência Papiloscópica54 ou Papiloscopia. 

Tal fato encontra-se expresso no ensinamento de Fernando da 

Costa Tourinho Filho55, que diz: 

Identificação datiloscópica é o processo usado para estabelecer a 
identidade de pessoas ou coisas. A identidade, por seu turno, é o conjunto 
de dados e sinais que caracterizam o indivíduo ou coisa. No campo criminal 
a datiloscopia é o processo universal utilizado para a identificação das 
pessoas. Mesmo para fins civis. Através dos tempos ouve outros processos 
que visam à identificação dos criminosos, tais como mutilação, ferro em 
brasa, fotografia, retrato-falado, antropometria etc. Há outros mais 
sofisticados como a otometria, oftalmografia, flebografia, odontoscopia, 
sulcos-palmares[?], sulcos-plantares[?] etc. De todos eles, o aceito 

                                                 
54 “A papiloscopia é  uma ciência, e como tal, há que estar apoiada em princípios científicos que serão 
seus esteios, seus suportes, suas bases enfim. Esta ciência se reveste de autoridade e respeitabilidade 
porque é fruto da concepção de especialistas que trilharam os caminhos do conhecimento científico, 
cujas características principais passamos a relacionar: o conhecimento científico é privilégio de 
especialistas das diversas áreas das ciências, sendo programado, sistemático, metódico, orgânico, 
crítico, rigoroso e objetivo; o conhecimento científico nasce da dúvida e se consolida na certeza das 
leis demonstradas, procurando as relações entre os componentes do fenômeno para enunciar as leis 
gerais e constantes que regem estas relações; estuda a constituição íntima das coisas e suas causas; 
demonstra os motivos e fundamentos da certeza; toma a experiência como o primeiro passo ou estágio 
inicial de um longo processo de pesquisa, resultando de complexas análises e sínteses e finalmente , 
estabelece leis válidas para todos os casos da mesma espécie, que venham a ocorrer nas mesmas 
condições, e, por isso, está menos sujeito ao erro nas deduções e prognósticos.” MINISTÉRIO DA 
JUSTIÇA – MJ, Departamento de Polícia Federal – DPF, Instituto Nacional de Identificação – INI. 
Op. cit. p. 25. 
55 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Op. cit.  p.43. 
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universalmente é o  datiloscópico. [...]. Nas maternidades, tiram-se os 
sulcos-plantares[?] dos bebês, para identificá-los. O processo generalizado 
pela sua praticidade e  absoluta segurança, é o datiloscópico.  

 

A Papiloscopia é uma ciência que busca obter a identificação 

humana por meio das impressões papilares – digitais, palmares e 

plantares – razão pela qual apresenta uma divisão que se origina dos 

seus próprios ramos, da seguinte forma: Datiloscopia – processo de 

identificação por meio  das impressões digitais; Quiroscopia – 

processo de identificação por meio das impressões palmares;  

Podoscopia – processo de identificação por meio das impressões 

plantares.  

Vucetich criou fichas para aposição de impressões digitais dos 

dez dedos – impressões decadactilares. Nestas fichas registravam-se 

as classificações das impressões  digitais,  motivo   pelo  qual   foram 

denominadas "fichas datiloscópicas"56. 

Realizou a coleta das impressões com tinta e papel e criou um 

sistema de classificação dividindo as impressões digitais em 4 

grupos, chamados tipos fundamentais, denominados: Arco, presilha 

interna, presilha externa e verticilo, representados pelas letras A, I, E 

                                                 
56 “As fichas datiloscópicas eram organizadas e arquivadas em escaninhos cuja organização era da 
seguinte forma: A letra representativa do polegar direito representava a fundamental, e os números 
representativos dos demais dedos da mão direita formam a divisão. A fundamental mais a divisão 
formam a Série. A letra representativa do polegar esquerdo representava a subclassificação, e os 
números representativos dos demais dedos da mão esquerda representam a subdivisão. A 
subclassificação mais a subdivisão  representa a Seção. A seqüência de arquivamento iniciava em A-
1111/A-1111, e terminava em V-4444/V-4444, onde o numerador representa a mão direita e o 
denominador, a mão esquerda.Os dedos classificados com cicatriz recebiam a letra ‘X’. As 
amputações eram representadas pela letra ‘O’. No caso de amputação de toda a mão escrevia no local 
da Série (mão direita) ou Seção (mão esquerda) a inscrição ‘amp. tot.’). No caso de anquilose a 
inscrição era ‘anq. tot.’ Os dedos sindáctilos e polidactilos e outros tipos de anomalias congênitas 
eram arquivados a parte.” FÁVERO, Flamínio. Medicina Legal. 10ª ed. São Paulo. 1975. p. 78. 
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e V, quando  tratasse dos dedos polegares e pelos números 1, 2, 3 e 

4, quando  tratasse dos demais dedos. 

O desenvolvimento social impingiu ao homem a realização de 

ações no sentido de ampliar a identificação feita para fins civis, bem 

como a de pessoas nocivas ao seu meio e às suas relações 

interpessoais.  

Por óbvio, verifica-se que há o surgimento de duas 

necessidades totalmente distintas – identificação civil e identificação 

criminal –  que não se podem e nem se devem confundir. Sua 

similitude reside tão-somente no fato de ambas se basearem numa 

mesma técnica científica para o alcance do objetivo maior, qual seja - 

identificar.   

Esta necessidade tornou-se tão assente que o próprio 

ordenamento jurídico pátrio decidiu abordar o tema em sede 

constitucional57.  

                                                 
57 A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inc. LVIII, assim dispõe: o civilmente identificado 
não será submetido a[sic] identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei.  
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C A P Í T U L O    V 
 

A IDENTIFICAÇÃO NO BRASIL 
 

5.1 – Proêmio; 5.2 – O Sistema de Identif icação Brasileiro.  

 

5.1.                             PROÊMIO 

 

Nesta altura acredita-se que há uma perfeita intelecção do que 

é e de como surgiu a identificação, em razão da existência de seus 

diversos processos e sistemas com o propósito único de se 

estabelecer uma identidade por meio da individualização. 

Este entendimento somado às regras de interpretação e 

aplicação da norma jurídica são indispensáveis à compreensão 

daquilo que preconiza o art. 5º,  inc. LVIII da Constituição Federal – 

núcleo do objeto de estudo deste trabalho – , em face da amplitude do 

campo de conhecimento a que está adstrito. 



 

76 

5.2.        O SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO BRASILEIRO 

 

Diferentemente da maioria dos cadastros individuais de 

pessoas físicas existentes no país, a exemplo do CPF, o PIS, o 

RENACH dentre outros, o Registro de Identificação Civil dos cidadãos 

brasileiros não é controlado nem operado em nível nacional58, mas  

sim estadual.   

Desta forma, cada unidade da federação possui o seu próprio 

serviço ou órgão de identificação responsável por criar os registros de 

identificação, atribuir-lhes o número do Registro Geral59 e fornecer a 

Carteira de Identidade ao seu titular. 

Esta descentralização permite que as pessoas se identifiquem 

civilmente em várias unidades da federação, possuindo diferentes 

registros de identificação absolutamente legais60. Se a isso se somar o 

fato de que alguns Ministérios, entidades governamentais e órgãos de 

classe também estão habilitadas a fornecer Carteiras de Identidade, 
                                                 
58 O Instituto Nacional de Identificação – INI, pertencente ao Departamento de Polícia Federal – 
DPF/MJ, não possui arquivo civil, mas somente o criminal, sendo o responsável pela emissão de todos 
os documentos que acompanham a persecução penal, do indiciamento ao livramento (vide Anexo). 
Apesar de ter-lhe sido dada a competência de coordenar a identificação civil e criminal de todo o país, 
por meio da Diretoria Técnico-Científica recém criada (Decreto 4.720/03) , falta-lhe estrutura no que 
tange à identificação civil. Por esta razão, sempre que se falar em ‘identificação civil’, será feita 
principalmente com relação aos órgãos de identificação estaduais.  
59 Esta é uma nomenclatura inapropriada, na medida em que, sendo a Carteira de Identidade um 
documento com força “erga omnes” e validade em todo o território nacional, com escopo no que 
preceitua o art. 1.º da lei 7.116/ 83, seu número de ‘Registro Geral’ deveria ser único, sem qualquer 
tipo de duplicidade em mais de um estado federado. Entretanto, tal premissa inexiste, sendo a 
realidade diversa. Melhor seria, que a denominação fosse Registro Geral Estadual, ao menos 
enquanto não houvesse uma unificação, em nível nacional, do sistema de emissão de Carteiras de 
Identidade.  
60 Dentro do ordenamento jurídico pátrio inexiste qualquer norma que obste uma pessoa de possuir 
tantas Carteiras de Identidade quantos forem os Estados-Membros, além do Distrito Federal, ou seja, 
cada cidadão pode ter, de maneira inteiramente lícita, 28 Carteiras de Identidade.    
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chega-se a um quadro de total fragmentação dos dados de 

identificação dos cidadãos brasileiros. 

Como o registro de identificação desempenha o importante 

papel de “identificar o cidadão em suas relações com a sociedade e 

com os organismos governamentais e privados”, a multiplicidade de 

registros pode gerar graves problemas, tanto no âmbito civil na 

garantia de exercício dos direitos individuais e coletivos do cidadão, 

como nas esferas jurídicas e policiais, possibilitando o 

comprometimento da integridade dos dados, da completeza de 

registros dos históricos criminais e da movimentação de internos dos 

sistemas penitenciários. 

No que tange aos estabelecimentos prisionais não é demais 

ressaltar que o Estado possui uma grande responsabilidade de 

identificar corretamente as pessoas a quem está atribuindo 

antecedentes criminais, bem como àquelas que mantém sob sua 

custódia.  

É importante ressaltar, também, que o problema não se 

restringe à multiplicidade de registros por indivíduo, mas se refere, 

ainda, ao baixo grau de confiabilidade destes registros em razão de 

dificuldades históricas dos serviços estaduais de identificação tais 

como: limitação de recursos, baixo grau de automação, grande 

volume de fichas a manusear e de transações a se processar, dentre 

outras. 
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Pode-se elencar alguns dos problemas mais comuns verificados 

em quase todos os serviços de identificação no país. São eles61: 

1) Múltiplos registros de identificação para uma mesma pessoa 

em um mesmo Estado, em conseqüência de falha ou 

ausência de pesquisa datiloscópica nos pedidos de primeira-

via da Carteira de Identidade. Esta multiplicidade de registros 

tanto pode ocorrer com dados iguais como com dados 

divergentes, configurando-se, neste último caso, falsidade 

ideológica62; 

2) Pessoas portando documentos de identidade emitidos 

oficialmente por institutos de identificação com sua foto e 

impressão digital, mas com o Registro Geral e os dados (nome, 

nascimento e filiação) de outra pessoa, em conseqüência de 

falha ou ausência de pesquisa datiloscópica nos pedidos de 

segunda-via de Carteira de Identidade. Também este caso 

configura uma provável intenção criminosa por parte do 

portador da carteira; 

3) Baixa confiabilidade dos arquivos manuais de identidade, 

ocorrendo: 

a) registros incompletos, faltando individual datiloscópica, 

fotografia e/ou dados biográficos do cidadão; 

                                                 
61 Dados obtidos junto à SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA – SENASP do Ministério da  
Justiça – MJ. Relatório da Comissão de Diretores de Institutos de Identificação – FEV.2003. 
62 Código Penal Brasileiro (DECRETO -LEI Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940) – Art. 299 – 
Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou 
fazer inserir declaração falsa ou  diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar  direito, 
criar  obrigação  ou  alterar  a  verdade  sobre  fato  juridicamente relevante. 
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b) arquivos desorganizados, com fichas fora de ordem, o 

que dificulta a consulta e impede a localização de 

registros; e 

c) registros de identificação de pessoas portadoras de 

carteira não encontrados nos arquivos. 

4) Ausência e/ou ineficiência no controle de acesso aos arquivos 

manuais e automatizados, o que pode facilitar sua violação, 

eventualmente com a cumplicidade de uma minoria de maus 

servidores, para adulteração e até exclusão de registros, civis 

ou criminais, dos cidadãos; 

5) Vulnerabilidade do sistema como um todo, particularmente dos 

registros em papel, que podem ser alvo de ações de sabotagem 

por meio de sua completa destruição; 

6) Isolamento e dificuldade de comunicação entre os institutos 

estaduais de identificação para troca de dados e imagens, 

necessária para a confirmação de identidade para fins civis e 

criminais; 

7) Desintegração e descompasso entre os registros de identidade 

civil, criminais e penitenciários de uma unidade da federação. 

Pessoas condenadas e cumprindo pena, mas que não possuem 

registro de identidade, ou, que possuem o registro, entretanto, 

suas fichas não possuem qualquer anotação criminal; 

8) Facilidade na falsificação de carteiras de identidade. A ausência 

de critérios de segurança rígidos e confiáveis permite que 
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indivíduos assumam falsa identidade, adulterando documentos 

perdidos ou roubados. 

Todos estes problemas abalam a credibilidade dos serviços 

estaduais de identificação, criam dificuldades para os cidadãos 

comuns e facilitam a ação de indivíduos mal-intencionados e 

criminosos. 

 A legislação que instituiu o RIC - Registro de Identificação Civil 

Único (lei nº 9.454 de 7 de abril de 1997), apesar de representar um 

esforço para a solução da multiplicidade de registros, enfrenta graves 

dificuldades para ser viabilizada63, principalmente porque a 

centralização no âmbito federal das pesquisas datiloscópicas, que 

deveriam ocorrer nos estados, exige  recursos tecnológicos ainda não 

disponíveis. 

Desta forma, verifica-se que a situação hodiernamente 

encontrada em nosso sistema de identificação (civil e criminal), está 

longe de atender os ditames constitucionais ou infraconstitucionais, 

sendo verdadeiramente necessária uma alteração, tanto da legislação 

correlata ao assunto em tela, quanto dos sistemas existentes.   

 
                                                 
63 Esta lei ainda não foi regulamentada. Em verdade, os responsáveis por fazê-lo estão olvidando o 
verdadeiro áporo social que se instalou, pois atualmente nenhum de nossos documentos de 
identificação têm validade, por força normativa do artigo 6º da lei nº 9.454/97, que assim preconiza: 
“No prazo máximo de cinco anos da promulgação desta lei, perderão a validade todos os 
documentos de identificação que estiverem em desacordo com ela” (grifos nossos), sendo a lei de 7 
de abril de 1997, por óbvio, desde o dia 7 de abril de 2002, todos os nossos documentos de 
identificação perderam a validade já que nenhum deles encontra-se de acordo com o estatuído na 
retroepigrafada lei. Cf. DIAS, Êuler da Veiga. Afis: Tecnologia a Serviço da Justiça, Impressões, 
Brasília, n. 12, p.6-11, abr. 2002.    
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C A P Í T U L O    VI 
 

IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL À LUZ DA 

LEGISLAÇÃO 
 

6.1 – Considerações Iniciais; 6.2 – A Identif icação sob a Égide dos 

Direi tos Fundamentais; 6.3 – A Identif icação e os Princípios  

Consti tucionais; 6.4 – O Aspecto Consti tucional da Identif icação 

Criminal; 6.5 – Breve Análise da Lei 10.054/00. 

 

 

6.1                       CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Em primeiro lugar há de se discutir qual o objetivo da  

identificação criminal e de que maneira tomou corpo de norma 

constitucional.  

Este questionamento encontra resposta na lúcida exposição de 

Norberto Bobbio64 que debita a transformação e formação do direito 

às ações dos homens que fazem e desfazem com seu comportamento 

as regras de conduta que os governam. Assim relata o jurisconsulto: 

Nel corso della storia del pensiero giuridico, nell`ultimo secolo, a 
diverse riprese, ci sono stati teorici del diritto che hanno cercato di cogliere 
il momento costitutivo dell`esperienza giuridica non tanto negli ideali di 
giustizia a cui gli uomini s`ispirano o dicono d`ispirarsi, non tanto negli 
ordinamenti giuridici costituiti, quanto nella realtà sociale, dove il diritto si 
forma e si trasforma, nelle azioni degli uomini che fanno e disfanno col loro 
comportamento le regole di condotta che li governano.  

 

                                                 
64 BOBBIO, Norberto. Teoria Della Norma Giuridica. Torino G. Giappichelli Editore, 1958. p.60.  
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Verifica-se que o imperativo constitucional insculpido no art. 

5º, inc. LVIII da Carta Magna possui, antes de tudo, razões 

históricas. 

A ocorrência descrita por Celso Ribeiro Bastos65 é inconteste, 

porém merece considerações. Assim revelou o doutrinador: 

O objetivo da identificação datiloscópica é tornar certa e 
incontroversa a identidade do indivíduo apontado como eventual 
transgressor da lei penal. Ocorre que havia no nosso direito uma praxe de 
as autoridades policiais submeterem a tal sorte de identificação mesmo 
pessoas portadoras da identificação civil que, no mais das vezes, já 
implicava uma identificação datiloscópica feita por ocasião da obtenção do 
documento identificador.  

 

A colocação exarada pelo eminente mestre encontra-se 

maculada por vício de raciocínio, posto que, a exacerbação de 

conduta das autoridades policiais não estava no fato de identificarem 

criminalmente uma pessoa que houvesse sido civilmente identificada, 

mesmo porque, como já foi exposto, não se pode nem se deve 

confundir a identificação civil com a criminal66, nem tampouco tomar 

uma pela outra, o exorbitar estava sim, na forma constrangedora pela 

qual era obtida a identificação criminal. 

                                                 
65 BASTOS, Celso Ribeiro. Comentários à Constituição do Brasil: Promulgada em 5 de outubro de 
1988. 3ª ed. São Paulo. Saraiva. v.2. 2002. p. 277. 
66 Independentemente da lei, autorizar que a identificação criminal seja substituída pela identificação 
civil, seja em nível constitucional ou infraconstitucional, não se deve olvidar que o meio de obtenção 
das mesmas é técnico-científico e como tal encerra procedimentos que devem ser rigorosamente 
respeitados para que se possa atingir o fim que se pretende, inclusive o de cumprir a lei. A falta de 
conhecimento desta área específica faz com que até mesmo respeitados doutrinadores façam assertivas 
impróprias, como é o caso do Professor, Mestre e Doutor Uadi Lammêgo Bulos, quando afirma: “O 
escopo da identificação civil é o de certificar a identidade do indivíduo acusado de transgredir a lei 
penal.” [grifos nossos]. Permissa venia , o correto seria que o renomado jurisconsulto  se reportasse à 
identificação criminal ao invés da civil, pois a ela compete estabelecer a identidade do indivíduo 
quando os fatos por ele praticados tiverem repercussão na esfera penal. 
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Não há como se falar em identificação criminal sem que antes 

se faça referência aos Direitos e Garantias Constitucionais, pois neles 

se encontra a base jurídica de sustentação das normas a ela 

atinentes, ou, nas palavras de Celso Bastos67: “[...] é um rol de 

direitos que consagra a limitação da atuação estatal em face de todos 

aqueles que entrem em contato com esta mesma ordem jurídica.”  

                                                 
67 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. 20ª ed. São Paulo. Celso Bastos Editor. 
2002. p. 280.  
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6.2          A IDENTIFICAÇÃO SOB A ÉGIDE DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS 

 

Inicialmente, deve-se assinalar que garantia e direito não se 

confundem. Esta observação é necessária para que se compreenda o 

limite de existência e aplicação da norma jurídica. 

Sobre este assunto é de grande valia o ensinamento de Paulo 

Bonavides68, que preconiza: 

A garantia – meio de defesa – se coloca então diante do direito, mas 
com este não se deve confundir. Ora, esse erro de confundir direitos e 
garantias, de fazer um sinônimo da outra, tem sido reprovado pela boa 
doutrina, que separa com nitidez os dois institutos, não incidindo em lapsos 
dessa ordem.  

 
 

Verifica-se que as garantias e os direitos orbitam em dois 

núcleos: o indivíduo e a liberdade. Desta forma, há de se delimitar a 

ação do Estado para que se possa proteger esta citada liberdade, 

como bem acentua, ainda, Paulo Bonavides69: 

 

A necessidade, pois, de afirmar e proteger a liberdade perante o 
Estado foi, como se vê, o pólo jurídico  dessa formulação conceitual, nascida 
das reflexões e constatações de juristas liberais, que introduziram na 
terminologia do velho direito público – contemporâneo das primeiras épocas 
constitucionais – as locuções de direitos individuais, garantias individuais e, 
finalmente, com absoluto êxito e eficácia de expressão, as chamadas 
garantias constitucionais.  

 

Assim procedendo, estabelece-se qual o limite de atuação, tanto 

do Estado quanto do indivíduo, possibilitando, destarte, que a norma 
                                                 
68 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 10ª ed. São Paulo. Malheiros Editores. 
2000.  p. 482. 
69  BONAVIDES, Paulo. Op. cit.  p. 484. 
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seja aplicada e cumprida sem que com isto se retire do Estado a 

autoridade que possui e nem ofenda a liberdade do próprio indivíduo.  

Neste diapasão encontra-se a cátedra de Azambuja70, que de 

forma precisa expressa: 

Na prática, porém, os que exercem a autoridade, por mais cultos e 
bem intencionados que sejam, podem involuntariamente ofender ou limitar 
excessivamente a liberdade do indivíduo, assim como este, voluntariamente 
ou não, pode opor obstáculos excessivos ao exercício legítimo da autoridade 
ou ofender a liberdade dos outros indivíduos pela extensão abusiva da sua 
própria. 
 É necessário, portanto, que sejam traçados limites para o exercício 
da autoridade pelo Estado e para o gozo da liberdade pelos indivíduos. 
Traçar esses limites é função precípua do Direito, e como devam ser claros, 
e conhecidos por todos, para serem respeitados, as leis os declaram 
expressamente.  

 

Diante deste raciocínio, erige-se a questão: a identificação 

criminal fere ou não direito individual? Em resposta ao 

questionamento encontra-se a lúcida exposição de Fernando de 

Almeida Pedroso71:  

A identificação datiloscópica não atinge a ação ou direito defensórios 
do indiciado, vez que não pertine com o esclarecimento do fato que lhe é 
atribuído. Tem por desiderato legal, apenas, estremar a identidade física do 
suspeito de crime, de modo que fique sobranceira a qualquer dúvida, 
permitindo-se, assim, distingüi-lo dos demais cidadãos.  
 

Por esta razão, com inafastável respeito, não se pode aceitar a 

colocação do jurista Uadi Bulos72 quando afirma: “Deveras, muitos 

diziam – com acerto[!] – que a identificação de pessoas já 

identificadas civilmente contraria a dignidade humana.”  

                                                 
70 AZAMBUJA, Darcy. Teoria Geral do Estado. 27ª ed. Rio de Janeiro. Globo. 1988. p. 152. 
71 PEDROSO, Fernando de Almeida. Processo Penal O Direito de Defesa: Repercussão, Amplitude e 
Limites. 3ª ed. Rio de Janeiro. Forense. 2001. p. 78. 
72 BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal Anotada. 5ª ed. São Paulo. Saraiva. 2003. p. 303. 
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A identificação criminal não pode ser tomada como fim em si 

mesma. Se observada sua própria natureza verifica-se que ela é parte 

de um todo que tem diversos reflexos e conseqüências. 

O ensinamento de Fernando Pedroso73 retrata precisamente 

esta colocação: 

Alguns julgados propugnavam que a qualificação datiloscópica não 
atingia o status dignitatis do suspeito de crime, deixando de acarretar-lhe, 
conseqüentemente, vexame constrangedor. “Se algum vexame pudesse 
existir, estaria configurado na própria indiciação, no lançamento do nome 
da pessoa nos livros de distribuição criminal, sem contar o amargurante 
comparecimento a uma repartição policial. O conceito de humilhação está 
contido nos parâmetros morais de cada um, e só a tomada de impressões 
digitais, para fins de segurança processual tão-somente, com a completa 
individualização do indiciado, não pode ser tida como um ato ofensivo.”74 

 

Verifica-se inclusive que o indiciado, desde que não esteja 

identificado civilmente, não pode recusar-se a ser identificado 

criminalmente, como bem salienta Damásio de Jesus75: “Indiciado 

que se recusa à identificação datiloscópica – Responde por crime de 

desobediência ou resistência, conforme o caso – STF, RECrim 92.”  

Observando-se os Princípios Constitucionais indaga-se sobre a 

possibilidade de existência ou não de conflitos entre os mesmos, pois 

como bem assevera Celso Bastos76: “[...] os direitos individuais como 

autênticos princípios são passíveis de conflito entre si. Um princípio 

encontra o seu limite em outro princípio.”  

                                                 
73 PEDROSO, Fernando de Almeida. Op. cit. p. 79. 
74 Cf. RT 506/383-384. “O constrangimento vexatório adviria, dessarte, da própria prática do crime e 
da autoria deste pelo indiciado, não da instauração do inquérito policial e dos atos nele realizados.” 
HC 132.335 – TACrimSP. 
75 JESUS, Damásio E. de. Código de Processo Penal Anotado. 17ª ed. São Paulo. Saraiva. 2000.       
p. 10. 
76  BASTOS, Celso Ribeiro. Op. cit. p. 293. 
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Não se pode, entretanto, confundir o conflito de Princípios 

Constitucionais com a inconstitucionalidade de normas 

constitucionais originárias. Esta última hipótese inexiste, não sendo 

recepcionada pelo próprio sistema constitucional brasileiro, conforme 

magistério de Alexandre de Moraes77: 

O sistema constitucional brasileiro, ao consagrar a incondicional 
superioridade normativa da Constituição Federal, portanto, não adota a 
teoria alemã das normas constitucionais inconstitucionais78 
(verfassungswidrige Verfassungsnormem), que possibilita a declaração de 
inconstitucionalidade de normas constitucionais positivadas por 
incompatíveis com os princípios constitucionais não escritos e os postulados 
da justiça.  

                                                 
77 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 12ª ed. São Paulo. Atlas. 2002. p. 610. 
78 Cf. ADIN nº 815-3. “a tese de que há hierarquia entre normas constitucionais originárias dando azo 
à declaração de inconstitucionalidade de uma em face de outras é incompossível com o sistema de 
Constituição rígida.” STF – Pleno – Rel. Moreira Alves, Diário da Justiça, Seção I, 10 de maio 1996, 
p.15.131. 
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6.3                      A IDENTIFICAÇÃO E OS 

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 

 

Preliminarmente, há de se estabelecer a diferença entre 

legalidade, legitimidade e reserva legal para que se possa definir os 

limites de aplicação da norma estatuída no inc. LVIII, art. 5º da 

Constituição Federal, bem como sua relação com outras normas 

correlatas em nível infraconstitucional. 

Há de se ressaltar que o imperativo normativo constitucional 

que determina que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo 

senão em virtude de lei é regra basilar do nosso ordenamento 

jurídico. 

Este mandamento reflete o princípio da legalidade o qual 

encerra no seu bojo, antes uma garantia que um direito individual, 

como se verifica na cátedra de Celso Ribeiro Bastos79: 

No fundo, portanto, o princípio da legalidade mais se aproxima de 
uma garantia constitucional do que um direito individual, já que ele não 
tutela, especificamente, um bem da vida, mas assegura, ao particular, a 
prerrogativa de repelir as injunções que lhe sejam impostas por uma outra 
via que não seja a da lei.  

 

Observe-se que a lei emanada do Poder competente deve ser 

genérica e abstrata, objetivando proteger o indivíduo do arbítrio da 

própria lei, e desta forma, subsumindo ao princípio da igualdade. 

                                                 
79 BASTOS, Celso Ribeiro. Op. cit. p. 23. 
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No que concerne à exigência ou o proibitivo quanto ao 

cumprimento de determinada norma, a Constituição prevê graus de 

diferença na descrição do ato normativo. 

Neste momento concretiza-se a existência do princípio da 

reserva legal, que contrariamente ao princípio da legalidade, não é 

genérico nem tampouco abstrato, materializando-se no momento em 

que indica serem certos assuntos objeto de lei, mormente para que 

possam ter eles aplicação por meio da norma reguladora. Neste 

particular posiciona-se Celso Ribeiro Bastos80 em perfeito 

ensinamento: 

O princípio da legalidade é de abrangência mais ampla. Por ele fica 
certo que qualquer comando jurídico impondo comportamentos forçados há 
de provir de regra legal. [...]. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de 
fazer senão em virtude lei. Isto não significa que uma vez posta em vigor a 
lei instituidora da obrigação, não possa ela vir a ser enriquecida com uma 
série de obrigações secundárias, instrumentais à principal, mas que sem 
estas a própria obrigação originária se tornaria inaplicável.  

 

Em campo semelhante de discussão assinala-se a diferença 

entre a legalidade e a legitimidade. Por ser esta última um conceito 

político-jurídico e não técnico-jurídico, encerra características 

próprias, fazendo, inclusive, com que o arcabouço de regras 

normativas preveja o  controle da legalidade, mas não o da 

legitimidade. 

                                                 
80 BASTOS, Celso Ribeiro. Op. cit. p. 28. 
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Socorrendo-se novamente de  Celso Ribeiro Bastos81, em sua 

magistral colocação, tem-se que: 

Legitimidade e legalidade não são a mesma coisa. A legalidade diz 
respeito ao processo de formação da lei e ao respeito às determinações 
materiais da Constituição. O princípio da legalidade pode ser ofendido tanto 
porque a lei não cumpriu o processo para sua formação como também pelo 
fato de não ter respeitado os critérios e ditames da Constituição.  

 

Vê-se que o dispositivo constitucional disposto no art. 5º,     

inc. LVIII da Carta Magna ao prever que o civilmente identificado não 

será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses 

previstas em lei, carrega consigo tanto o princípio da legalidade 

como o da reserva legal.  

A norma em epígrafe é garantia e por conseguinte visa proteção 

a um bem jurídico. Estando ela adstrita ao campo do Direito Penal 

deverá ter-se tanto mais cuidado quanto maior for a dilação do 

espaço por ela ocupado. 

Em consonância com este pensamento encontra-se a assertiva 

do doutrinador Manuel da Costa Andrade82, cujo posicionamento está 

assim retratado: 

As exigências de um ordenamento jurídico-penal de obediência 
liberal hão-de seguramente reclamar a maximização do espaço reconhecido 
à autonomia do portador concreto do bem jurídico. Simplesmente, a 
satisfação destas exigências tanto pode lograr-se levando o consentimento à 
tipicidade, como convertendo-o em causa de justificação e alargando o seu 
campo de intervenção.  

 

                                                 
81 BASTOS, Celso Ribeiro. Op. cit. p. 31. 
82 ANDRADE, Manuel da Costa. Consentimento e Acordo em Direito Penal. Editora Coimbra. 1991. 
p.195  



 

91 

Por fim, havendo limitação dos direitos fundamentais torna-se 

imprescindível a existência de lei, abstrata e genérica, à 

excepcionalidade de disposição constitucional diversa, que explícita 

ou implicitamente exija  normas de efeitos concretos.  
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6.4                O ASPECTO CONSTITUCIONAL DA   

IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL 

 

No que tange à identificação, vê-se que práticas passadas 

interferiram no tempo presente de forma negativa. As autoridades 

investidas do munus publicum de proteger utilizavam-se, em verdade, 

das ferramentas que a própria sociedade lhes forneceu para, contra 

esta mesma sociedade, praticar atos de constrangimento, que se 

materializavam com a tomada das impressões digitais de uma pessoa 

de maneira coativa, traduzida na expressão “tocar piano”, a qual por 

si só revelava uma verdadeira humilhação.   

Fazendo-se uma avaliação da origem histórica do mandamento 

constitucional contido no art. 5º, inc. LVIII, da Constituição Federal, 

suscita-se certa dúvida a respeito do que verdadeiramente o 

legislador originário pretendia.  

Com base no Princípio da Unidade da Constituição não se deve 

analisar a letra crua e fria do referido mandamento constitucional. 

Há de se buscar, por meio dos diversos processos de interpretação      

(já estudados em Capítulo próprio), qual o verdadeiro objetivo de sua 

aplicação. 

Muitos legisladores constituintes originários foram vítimas de 

constrangimentos por parte de quem detinha o poder. Esta prática 



 

93 

estava ligada, muitas vezes, à área da identificação, tendo, inclusive, 

criado expressões típicas como: ‘tocar piano’, a qual configurava 

verdadeira humilhação para quem a ela se submetesse.   

De uma forma ou de outra, o texto constitucional, ao utilizar-se 

da expressão “criminal” em lugar de “datiloscópica”, refere-se ao 

gênero, e assim, necessariamente, abrange todas as modalidades de 

identificação. 

  A identificação é meio para se chegar à identidade. Mesmo na 

hipótese de existência da identificação civil, inadmissível é que a 

mesma sirva de substituta à identificação criminal, pelas razões já 

aduzidas anteriormente. 

Seus processos são complementares e não excludentes entre si, 

não permitindo, destarte, sejam substituíveis um pelo outro. 

  Há que se entender que a identificação criminal não encerra 

um problema em si mesma, sua finalidade é louvável, entretanto, a 

história lhe impingiu um fardo difícil de carregar, cujas 

conseqüências acabaram por ensejar o surgimento do imperativo 

constitucional em comento.  

 O Direito é o meio pelo qual a evolução se materializa. Desta 

forma, é aplicável a colocação em reconhecível ensinamento de 

Miguel Reale83, que sintetiza:  

                                                 
83 REALE, Miguel. Teoria do Direito e do Estado. 5ª ed. São Paulo. Saraiva. 2000. p. 100. 
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 O Direito é sempre uma concretização do ideal que tem o homem de 
completar-se, de  elevar-se material e espiritualmente. Daí o processo 
incessante de renovação do sistema jurídico positivo, tendo em vista uma 
adaptação cada vez menos imperfeita às situações novas que se constituem. 
 A norma jurídica não resulta, pois, do fato bruto, do fato social em 
si, mas sim do homem que se põe diante deste fato e o julga, firmando uma 
norma de adesão ou de repulsa, segundo os princípios do justo e do injusto.  
 

O surgimento de novas regras dentro do ordenamento jurídico 

busca alcançar o objetivo da concretização do ideal que o próprio 

homem erigiu como fundamental. 

Deve-se entender, entretanto, que toda norma possui um 

conteúdo finalístico, inclusive (e principalmente) as normas 

constitucionais.  

Este entendimento está corroborado por Fernando de Almeida 

Pedroso84, que afirma: 

Em qualquer caso, não se há de divorciar da exegese teleológica ou 
do conteúdo finalístico de determinado dispositivo legal. Inexiste norma que 
não esteja amparada e alicerçada por um desiderato. Não há lei que não se 
enderece a uma finalidade, a uma meta ou objetivo.  

 

Após a promulgação do Diploma Constitucional de 1988, 

diversas considerações foram feitas com relação à norma contida no 

art. 5º, inc. LVIII daquela Lei Maior. 

Estando o conteúdo normativo inserido no bojo dos Direitos e 

Garantias Fundamentais, procurava-se entender qual a base 

jurídico-histórica que serviu de alicerce para aquele direito apontado 

no corpo constitucional. 

                                                 
84 PEDROSO, Fernando de Almeida. Op. cit. p. 82. 
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Em verdade a resposta não seria encontrada, pois como expõe 

Manoel Gonçalves Ferreira Filho85:  

Esta regra não tem símile no direito constitucional anterior. Ela visa, 
sem dúvida, a impedir o constrangimento de ser o já identificado submetido 
à identificação criminal, quando desnecessário. A lei poderá, todavia, 
estabelecer necessidade da identificação criminal, sempre que isto for 
preciso para o bom andamento das averiguações criminais, e, em última 
instância, para a boa administração da justiça.  
 

Em seqüência, outro questionamento se fazia presente no que 

tange à norma insculpida no artigo retroepigrafado – estava ou não 

recepcionado pela regra em comento o art. 6º, inc. VIII, do Código de 

Processo Penal? 

A resposta veio no ensinamento de Almeida Pedroso86, que 

expõe: 

[...]não declarando explicitamente revogado o art. 6º, VIII, do Código 
de Processo e não estabelecendo preceito com ele incompatível (tanto que a 
disposição constitucional enverga uma ressalva), irrefragável é que não 
aboliu a eficácia legal da norma processual, que persiste, 
conseqüentemente, em vigor. 

Outrossim, não se pode dizer categoricamente excluída da ressalva 
do cânone constitucional a regra do art. 6º, VIII (‘salvo nas hipóteses 
previstas em lei’), posto contemple o dispositivo uma situação legalmente 
prevista que, embora anterior à Constituição, por ela porém não sobejou 
combalida.”   

Júlio Fabbrini Mirabete87 corrobora com o posicionamento de 

Almeida Pedroso e ensina: 

O art. 6.º, VIII, do CPP, que prevê a identificação do indiciado pelo 
processo datiloscópico, sendo norma legal, não foi revogado pela nova 
Constituição Federal, que em seu art. 5º, LVIII, ao se referir à prevalência da 
identificação civil, ressalta as hipóteses previstas em lei. Assim, a 
identificação datiloscópica deverá ser preservada quando indispensável para 

                                                 
85 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comentários à Constituição Brasileira de 1988. 2ª ed. São 
Paulo. Saraiva. v. 1. 1997. p. 68.  
86 PEDROSO, Fernando de Almeida. Op. cit. p. 82. 
87  MIRABETE, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado. 7ª ed. São Paulo. Atlas. 
2000. p. 104. 
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apurar a verdadeira identidade do indiciado, se o documento oferecido 
apresentar dúvidas quanto à sua identidade e mesmo se a cautela e o bom 
senso recomendarem-na, quando a identificação civil for originária de outro 
Estado da Federação88.  

 

Ressalte-se entretanto, que como lembra Paranhos Sampaio89: 

“há contudo, exceções previstas na lei aplicável à espécie”, e o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 10990, bem como a 

lei 9.034/95, em seu art. 5º91, já previam situações de 

excepcionalidade à regra constitucional suso expendida, sendo 

editada, a posteriori, a lei 10.054/2000, com vistas a regulamentar o 

inciso LVIII, do art. 5º, da Constituição Federal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
88 Cf. TACRSP: RJDTACRIM 1/202. No mesmo sentido, TACRSP: RJDTACRIM 5/219, RT 
636/299-300. 
89 SAMPAIO, Luiz Augusto Paranhos. Comentários à Nova Constituição Brasileira. São Paulo. 
Atlas. v. 1. 1989. p. 148. 
90 Art. 109. O adolescente civilmente identificado não será submetido a identificação compulsória 
pelos órgãos policiais, de proteção e judiciais, salvo para efeito de confrontação, havendo dúvida 
fundada. 
91 Art. 5º A identificação criminal de pessoas envolvidas com a ação praticada por organizações 
criminosas será realizada independentemente da identificação civil. 
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6.5              BREVE ANÁLISE DA LEI 10.054/00 

 

Após a edição da Carta Magna de 1988 argüia-se a necessidade 

de edição de um texto normativo que regulamentasse o art. 5º,       

inc. LVIII daquele diploma legal. 

A lei 10.054, de 7 de dezembro de 2000, surgiu com o objetivo 

de preencher esta lacuna, entretanto, a sua elaboração encontra-se 

eivada de impropriedades e até mesmo inconstitucionalidade, e, 

lamentavelmente, não atingiu o objetivo principal – estabelecer uma 

ligação entre a identificação civil e a identificação criminal. 

Como já fora dito, faz-se necessária a existência de uma norma 

que tornem obrigatórios a identificação civil e o porte do documento 

de identidade, porquanto, dissonante se torna promover uma 

identificação criminal, nas hipóteses de inexistência de identificação 

civil, se não há no arcabouço jurídico brasileiro qualquer dispositivo 

legal que obrigue o indivíduo a possuir carteira de identidade civil. 

Exige-se a apresentação deste documento para quase todos os 

atos da vida civil, porém não há qualquer previsão no direito positivo 

que dê suporte a esta exigência, estando baseada tão-somente nos 

usos e costumes. 
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 Deve-se, preliminarmente, definir o que é o civilmente 

identificado para então se realizar, quando o caso exigir, a 

identificação criminal por inexistência de identificação civil. 

 O simples fato de se possuir uma Carteira de Identidade, por si 

só, não demonstra a condição de civilmente identificado, na medida 

em que, inexiste a certeza de uma individualização que teve como 

resultado o documento de identidade, pois não existe uma 

padronização no que tange aos procedimentos para emissão deste 

documento, estando este padrão adstrito, por força da lei 7.116/83, 

apenas e tão-somente à forma material do mesmo. 

 Por meio de uma interpretação sistemática do ordenamento 

jurídico pátrio, pode-se concluir que a inexistência da obrigatoriedade 

no tocante à identificação civil e o porte do documento de identidade 

em um dispositivo legal, é razão suficiente para não se submeter à 

identificação criminal, inclusive alegando-se obediência a preceito 

fundamental92 tutelador daquela condição. 

 Um advogado, um contador ou um engenheiro, sendo 

indiciados, são compelidos a demonstrar a condição de civilmente 

identificados. Ao apresentarem suas carteiras da OAB, CRC e CREA, 

respectivamente, devem ou não ser identificados criminalmente? O 

valor de identidade conferido a estes documentos, por si só, evita a 

identificação criminal? 

                                                 
92 Cf. Neste mesmo Capítulo, item 6.2 – A Identificação sob a Égide dos Direitos Fundamentais. 
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 Com suporte nas regras de Hermenêutica, aqueles profissionais 

devem formalmente se submeter à identificação criminal, pois em que 

pese estarem seus documentos equiparados ao documento de 

identidade, não existe prova de que sejam resultado de um processo 

de individualização, portanto, civilmente identificado não estão – é 

presunção juris tantum.  

 Nesta linha de raciocínio, afigura-se o ensinamento de Júlio 

Fabbrini Mirabete93, que preconiza:  

Anote-se que a dispensa da identificação datiloscópica só é cabível 
quando o agente possui  cédula de identificação de órgãos próprios do 
Estado (RG), não sendo bastante para tal fim outro documento94. [e 
acrescenta] Além disso, a identificação civil só exclui a identificação 
datiloscópica, não impedindo o indiciamento em inquérito policial.  

 

 Acrescente-se ainda, que na ausência de identificação civil 

anterior, dentro dos rígidos padrões técnico-científicos exigidos para o 

fim colimado, não há que se falar em segurança jurídica, pois como 

bem assevera Fernando da Costa Tourinho Filho95:  

Evidente que se a pessoa jamais foi identificada datiloscopicamente, 
nem mesmo para fins civis, se vier a cometer uma infração penal e deixar no 
lócus delicti todas as suas impressões, levantadas e remetidas ao 
Departamento de Investigação, este nada saberá informar sobre aquela 
pessoa... Por isso há uma tendência no sentido de se identificarem todas as 
crianças logo após o nascimento, à maneira do que houve no Chile por volta 
do ano de 1903. Quando se tira uma carteira de trabalho, quando se presta 
um concurso, quando se tira título de eleitor, por exemplo, a pessoa é 
obrigada a ser identificada. E esses dados colhidos são cuidadosamente 
registrados e fichados no Departamento de Investigação.  

                                                 
93 MIRABETE, Julio Fabbrini. Op. cit. p. 103.  
94 Cf.“A carteira de trabalho não é suficiente para dispensar a identificação datiloscópica, o que 
somente é cabível quando o agente possui cédula de identificação oriunda dos órgãos próprios do 
Estado (RG)”. TACRSP: (RJDTACRIM 22/253).  
95 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Op. cit. p.46. 



 

100 

Assim sendo, há de se definir em lei o que é o civilmente 

identificado, agregando-se também a obrigatoriedade do porte da 

Carteira de Identidade Civil, o que pode ser feito mediante alteração 

ou substituição da lei 10.054/0096. 

Assim prevê o art. 1º da lei em comento: 

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. (GRIFOS) 

 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. 

 

 O legislador ao elaborar o art. 1º da citada norma, não teve a 

acurácia necessária para o uso dos termos adequados para ao fim a 

que a lei se destina. 

Observa-se que ao determinar que sejam identificados 

criminalmente aqueles que, não demonstrando a condição de 

civilmente identificado, tenham contra si expedidos mandado de 

prisão judicial (vide grifos), o legislador olvida o conceito e as espécies 

de prisão. 

Entendida como um ato em razão do qual alguém tem sua 

liberdade cerceada, a prisão tem no mandado a sua essência, 

podendo ser dispensado na hipótese de prisão em flagrante.  

                                                 
96 No APÊNDICE deste estudo encontra-se uma sugestão de Projeto de Lei no sentido de 
regulamentar o inc. LVIII, do art. 5º, da Constituição Federal, de acordo com a juridicidade e 
respeitando os padrões técnico-científicos que o tema exige.  
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No momento em que se menciona “prisão judicial” aponta-se a 

universalidade do ato, adjetivando-o somente para evidenciar a fonte 

de onde a ordem é emanada, excetuando-se aquela oriunda de 

autoridade administrativa, conforme dispõe o art. 5º, inc. LXI da 

Constituição Federal97. 

Referindo-se indistintamente a todos os tipos de prisão cuja 

ocorrência esteja adstrita à expedição de um mandado judicial, o 

legislador acaba por impingir mesmo tratamento àquele contra quem 

foi decretada prisão civil. 

O certo seria que o texto normativo excepcionasse as hipóteses 

de prisão civil, a fim de não se cometer uma verdadeira 

impropriedade na aplicação da norma. 

Ao referir-se à “identificação”, tanto civil quanto criminal, sem 

lhe indicar o processo pelo qual será executada, a norma passa a 

aceitar a utilização todo e qualquer processo de identificação. 

Entretanto, determinar que sejam juntados o material datiloscópico e 

fotográfico quando da ocorrência de identificação criminal, significa 

dizer que estes dois processos, mesmo que outros sejam empregados, 

estarão sempre presentes. 

                                                 
97 Ninguém será preso, senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade 
judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos 
em lei. 
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 Ainda assim, afigura-se a falta de técnica do legislador, no 

momento em que utiliza o processo datiloscópico ao invés do 

papiloscópico. 

 A identificação criminal utiliza-se do arquivamento das 

impressões plantares (processo podoscópico), das impressões 

palmares (processo quiroscópico) e das impressões dactilares 

(processo datiloscópico) para se alcançar o seu mister. 

 Indicar tão-somente um dos processos (na verdade ramos da 

ciência papiloscópica) para a sua execução é alijar a própria norma 

de cumprir na sua completude o papel que lhe foi destinado dentro 

do ordenamento jurídico.   

 O art. 2º da norma em epígrafe dispõe: A prova de 

identif icação civil far-se-á mediante apresentação de 

documento de identidade reconhecido pela legislação. 

É inexorável que se faça novamente a observação de que a 

identificação civil não se encerra tão-somente na existência e 

apresentação de um documento pura e simplesmente.  

Deve existir por trás de uma identidade uma gama de 

informações que asseguram sua confiabilidade, principalmente no 

que tange aos dados necessários para individualizar uma pessoa, 

impedindo destarte, que uns se passem por outros. 
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A legislação infraconstitucional elenca diversos documentos 

que se equiparam, para efeitos de identificação, à carteira de 

identidade expedida pelos órgãos de identificação. 

  Ocorre porém, que vários destes documentos de identidade 

prescindem dos elementos necessários à realização, com eficiência e 

segurança, do objetivo precípuo dos mesmos  – individualizar as 

pessoas – por isso, faz-se mister que eles, legalmente instituídos, 

contenham um mínimo de elementos de ligação que permitam chegar 

à retroepigrafada gama de informações. 

  Este objetivo só pode ser alcançado por meio da expedição de 

carteiras de identidade pelos Institutos de Identificação, tornando-os 

responsáveis pela centralização dos arquivos de identificação civil. 

 Fernando da Costa Tourinho Filho98 ensina que:  

Devem existir milhares de pessoas com ficha datiloscópica igual, isto 
é, apresentado nos dedos da mão direita e da mão esquerda os mesmos 
desenhos (arco, verticilo, presilha interna e presilha externa). Não obstante 
aparentemente iguais, as digitais são diferentes. Cada desenho de uma 
impressão digital apresenta individualidades próprias. São os chamados 
pontos de identificação (cortada, começo de linha, fim de linha, anastomose, 
bifurcada, ilhota, forquilha, encerro etc). Não há dois arcos absolutamente 
iguais, como não há duas presilhas internas ou externas ou dois verticilos 
idênticos. Os denominados pontos característicos, que emprestam 
individualidade a cada desenho, servem para distinguir um do outro.  

 

 Em seqüência vê-se que o art. 3º da mesma lei informa: 

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 

                                                 
98 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Op. cit., p.45. 
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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. 

 Vislumbra-se no artigo acima referido a mácula da 

inconstitucionalidade, tanto na forma quanto na matéria. Nesta linha 

de entendimento afirma Uadi Lammêgo Bulos99: 

[...] na forma, conspurca o princípio da isonomia, o vetor  da 
razoabilidade (proporcionalidade) e, principalmente, o ditame da dignidade 
da pessoa humana. Na substância, fere o devido processo legal material [...], 
malsinando a idéia de direito que subjaz a constitucionalização do inciso 
LVIII do art. 5º.  

 

Verifica-se que a lei feriu o princípio da proporcionalidade no 

momento em que permitiu que a alta criminalidade ficasse isenta da 

identificação, ou seja, crimes do “colarinho branco”, delito tributário, 

corruptos, etc., estariam excepcionalizados em razão da lei, de forma 

sectária e elitista.  

A figura da inconstitucionalidade é indiscutível pois, como 

define Marcelo Neves100: 

Ocorre a inconstitucionalidade das leis em duas situações: a) quando 
o conteúdo da lei é incompatível com preceito da Constituição 
(inconstitucionalidade material, substancial ou intrínseca); b) quando a 
forma da elaboração da lei não corresponde ao modelo processual previsto 
na Constituição (inconstitucionalidade formal ou extrínseca). No primeiro 
caso, o órgão legiferante desrespeita “regras” constitucionais de forma. Ou, 
do ponto de vista pragmático: na primeira espécie, a lei desobedece às 
técnicas constitucionais de validação condicional; na segunda, há 

                                                 
99 BULOS, Uadi Lammêgo. Op. cit. p. 305.  
100  NEVES, Marcelo. Teoria da Inconstitucionalidade das Leis. São Paulo. Saraiva. 1988. p. 110. 
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desobediência às técnicas constitucionais de validação finalistica. 
Evidentemente, por desrespeitar concomitantemente técnicas 
constitucionais de validação condicional e de validação finalística, uma 
mesma lei pode ser formal e materialmente inconstitucional.  

 

  Entendendo-se como taxativa as hipóteses apresentadas no  

art. 3º e seus incisos, omitiu-se, o legislador, quando não 

acrescentou diversos crimes, que pela sua própria natureza 

justificam a necessidade de estarem elencados no supracitado artigo.  

 A excepcionalidade contida no inc. VI do artigo supra, em nada 

contribui para a aplicação da lei. Ao contrário, estimula a evasão do 

indiciado ou acusado, pois com suporte no próprio Direito Natural é 

de se esperar que, sendo culpado pela prática de crime, não retorne à 

polícia para a ela fornecer sua verdadeira identidade com 

conseqüente facilitação do trabalho policial contra sua própria 

pessoa.  

 Melhor seria que se exigisse a obrigação quando o documento 

de identidade apresentado fosse expedido por unidade federativa 

diversa daquela onde foi cometido o ilícito penal.  

Esqueceu-se o legislador do fato de existir em cada estado a 

possibilidade de expedição de diferentes documentos de identidade 

para uma mesma pessoa, ou seja, em cada ente federado a pessoa 

poderá requerer uma Carteira de Identidade. Esta realidade 

possibilita a expedição de 28 documentos diferentes, aí incluído o 

Distrito Federal, sendo eles verdadeiros na forma, podem ser 

ideologicamente falsos no conteúdo. 
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Na medida em que a lei nº 7.116 de 29.08.83101, exige pura e 

simplesmente a apresentação da certidão de nascimento, fotografias e 

o requerimento verbal do interessado, para se obter uma Carteira de 

Identidade, abre margem para a fraude, haja vista a inexistência de 

uniformização nos documentos expedidos pelos cartórios no que 

tange aos nascimentos. 

A situação se agrava ainda mais em face da ausência de 

interligação entre os Estados-Membros no que se refere aos seus 

arquivos civis. 

Por fim, expõe o art. 4º do diploma em apreço:  Cópia do 

documento de identif icação civil apresentada [sic] deverá 

ser mantida nos autos de prisão em flagrante, quando 

houver, e no inquérito policial, em quantidade de vias 

necessárias.[grifos] 

 Flagrante equívoco se evidencia neste artigo quando da 

utilização o verbo “apresentar” no particípio passado em sua forma  

feminina – apresentada. No contexto, entende-se que o que é 

apresentado é uma cópia do documento de identificação civil e não  o 

próprio documento, para dele se extrair uma cópia, o que é 

incompossível, mesmo porque, no próprio corpo da lei, em seu art. 2º, 

diz que a prova de identificação far-se-á por meio do documento de 

                                                 
101  Cf. art. 2º §§ 1º e 2º da lei 7.116 de 29 de agosto de 1983 e art. 4º §§ 1º e 2º, do decreto 89.250, de 
27 de dezembro de 1983.  
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identidade original, logo, somente dele será feita cópia reprográfica, 

mesmo porque, ele é o resultado material da identificação. 

 Dever-se-ia, ao invés de cópia da Identidade, fazer juntar aos 

autos cópia do Prontuário Civil, pois é um documento que contém em 

seu bojo todas as informações necessárias à autoridade policial para 

individualizar o indiciado de forma segura. Desta forma, haveria uma 

enorme celeridade em todo o processo, na medida em que, tanto o 

Ministério Público quanto o Judiciário, teriam a certeza absoluta de 

que o autuado na fase pré-processual é de fato a pessoa que diz ser, 

evitando, destarte, os diversos erros que são cometidos quanto a 

identidade de uma pessoa, prescindindo, assim, da solicitação a 

posteriori do citado documento.  

 Irrefragável é a ausência de acurácia jurídica e de 

conhecimento técnico do legislador na elaboração do discutido 

diploma. 

 O texto reclama acertos e reparos para que possa ser aplicado 

de maneira perfeita, sem o que, não passará de uma tentativa ao 

invés de solução para o exercício pleno do direito fundamental 

insculpido no art. 5º, inc. LVIII da Lei Maior.  
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C A P Í T U L O    VII 
 

A IDENTIFICAÇÃO EM LEGISLAÇÃO ALIENÍGENA 
 

7.1 – A Guisa de Antelóquio; 7.2 – Breves Comentários Sobre a  

Identif icação Criminal Portuguesa; 7.3 – Observações Acerca da 

Identif icação Civi l  Portuguesa  

 

7.1.                  A GUISA DE ANTELÓQUIO 

 

Objetivando dar suporte às hipóteses do trabalho, busca-se 

encontrar, em legislação alienígena, mandamentos normativos que 

possam asseverar esta linha de compreensão.  

Nesta esteira de pensamento, opta-se pela legislação 

portuguesa tendo em vista a similitude que se lhe apresenta com o 

sistema de identificação brasileiro, como bem preconiza Celso Ribeiro 

Bastos102: “É, no entanto, forçoso reconhecer que a mesma doutrina 

portuguesa apresenta algumas nuanças cuja aplicação no Brasil é 

perfeitamente adequada”.  

Verifica-se que a legislação lusitana103 reconhece serem 

distintas a identificação civil e a identificação criminal, tendo, 

inclusive, erigido diplomas legais distintos para uma e para outra, 

respectivamente, a lei 33/99 de 18 de maio de 1999 e a lei 57/98 de 

                                                 
102 BASTOS, Celso Ribeiro. Op. cit. p. 29. 
103 Vide ANEXO, p. 135 e segs., e, p. 148 e segs.  
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18 de agosto de 1998, com especial atenção também aos 

reincidentes, para os quais foi editado diploma legal diverso, qual 

seja, o Decreto 381/98 de 27 de novembro de 1998. 

O Direito deve alicerçar-se em princípios a fim de alcançar os 

objetivos a que se destina. Tal fato verifica-se, também, no Direito 

Penal Português de acordo com o que apresenta Germano Silva104:  

O princípio da proporcionalidade – O princípio da proporcionalidade, 
também denominado princípio da proibição do excesso, é um princípio geral 
do Direito que, num sentido muito amplo, preconiza o justo equilíbrio entre 
os interesses em conflito, obrigando o legislador, os juízes e demais 
operadores do direito a ponderar os interesses em conflito para em função 
dos valores subjacentes e os fins perseguidos os resolver segundo medida 
adequada.  

 No Estado de Direito a restrição legítima da liberdade pressupõe a 
proibição do excesso dessa restrição e, em conseqüência, a adequação, a 
necessidade e a proporcionalidade das sanções penais aplicáveis e aplicadas 
ao crime previsto e cometido, respectivamente. [...] 

 O princípio da subsidiariedade – Fala-se do carácter subsidiário do 
direito penal para significar a idéia de que só deve recorrer-se ao direito 
penal, como instrumento de tutela de bens jurídicos, quando a incriminação 
for não só necessária, mas também adequada. O principio da 
subsidiariedade assim entendido constitui uma especificação no campo do 
direito penal do principio da proporcionalidade.[...] 

 O princípio da fragmentariedade – O carácter fragmentário do direito 
penal é um aspecto do princípio da subsidiariedade e pode ser analisado 
também numa dupla perspectiva, embora ambas complementares. 

 Se o direito penal é subsidiário, não tutelado todos os casos em que é 
necessária a intervenção sancionatória da ordem jurídica, mas só aquelas 
cuja gravidade em termos de dano social justifica a ameaça de uma sanção 
penal, a escolha desses comportamentos faz-se de modo fragmentário: nem 
todos os factos socialmente danosos, lesivos de bens jurídicos, constituem 
crimes, mas só aqueles que o legislador qualifica como tais, aqueles que o 
legislador considera de tal modo graves para a vida social que justificam a 
sanção penal para quem os praticar.  

 

  Em conclusão, observa-se que a legislação portuguesa ao 

distinguir a identificação civil da identificação criminal, não o fez com 

relação à sua finalidade, qual seja, estabelecer a identidade por meio 

da individualização, mas sim com relação ao processo em si, mas 

                                                 
104  SILVA, Germano Marques da. Direito Penal Português. Editorial Verbo. 2 vol. 1997. p. 75.  
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quando assim procedeu ratificou a tese erigida nesta dissertação de 

que a identificação civil e criminal não se substituem, mas se 

complementam.  
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7.2.         BREVES COMENTÁRIOS SOBRE A IDENTIFICAÇÃO 

                                   CRIMINAL PORTUGUESA 

 

A lei portuguesa nº 57/98, de 18 de Agosto de 1998, estabelece 

os princípios gerais que regem a organização e o funcionamento da 

identificação criminal naquele Estado. 

Estabelece em seu artigo 1º que a identificação criminal tem 

por objetivo a coleta, tratamento e conservação dos extratos de 

decisões e comunicação de factos a que ela própria se refere em 

artigo subseqüente, sendo todos eles afetos à fase processual, 

observando, inclusive, as informações provenientes de tribunais 

estrangeiros, tudo com o fito de formação dos antecedentes criminais.  

Em seu artigo 2º, considera como sendo ‘meio complementar de 

identificação’, as impressões digitais. Observe-se que a expressão 

complementar não denota ser ela dispensável, conquanto não 

determina tão-somente a sua aposição em um documento, mas 

também o seu arquivamento em arquivo especial, o que permitirá a 

identificação e  posterior individualização de uma pessoa por meio de 

pesquisa papiloscópica. 

 Esta prática por si só demonstra que as ‘fichas’ contendo as 

impressões digitais dão o suficiente suporte à individualização da 

pessoa no que tange ao estabelecimento de sua identidade.  
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Saliente-se também, que a legislação não se afasta da 

preocupação com os princípios gerais de direito, na medida em que 

estabelece que a identificação criminal se processará dentro dos 

limites da legalidade, autenticidade, veracidade e univocidade. 

Verifique-se ainda, que a normatização lusitana estabelece um 

liame entre a identificação civil e a identificação criminal, no 

momento em que estabelece no item 2 do artigo 4º que o registro 

criminal será constituído “pelos elementos de identificação civil do 

arguido, por extractos de decisões criminais e por comunicações de 

factos a este respeitantes, sujeitos a registo nos termos da presente 

lei”. 

Depreende-se facilmente que a existência de identificação civil 

não dispensa a identificação criminal, contrariamente, torna-a 

elemento componente e indispensável de todo o procedimento de 

identificação criminal, aí compreendendo, inclusive, a coleta de 

impressões digitais.  
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7.3.        OBSERVAÇÕES ACERCA DA IDENTIFICAÇÃO CIVIL 

                                         PORTUGUESA   

 

Assim como na legislação específica da identificação criminal, a 

lei 33/99 de 18 de maio de 1999, também define o que é a 

identificação civil, asseverando como finalidade última o 

estabelecimento da identidade civil. 

Propugna pelo respeito aos princípios gerais de direito, tal qual 

sua coirmã na área criminal, o que demonstra estarem 

horizontalmente dispostas no ordenamento jurídico lusitano, significa 

dizer,  que não existe hierarquia de uma para com a outra, mas sim 

uma inter-relação.  

O item 1 do artigo 4º determina que “A apresentação do bilhete 

de identidade é obrigatória para os cidadãos nacionais quando 

exigida por legislação especial”, além de elencar uma série de outras 

situação em que se exigirá sua apresentação.  

  Esta exigência do porte obrigatório do ‘bilhete de identidade’ 

reconhece-o como documento oficial para estabelecimento da 

identidade, ainda que outros o façam, o indivíduo deverá tê-lo 

consigo para o cumprimento das exigências legais. 
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 Há de se observar, que uma das maiores falhas da nossa 

legislação é a inexistência de dispositivo normativo que torne a 

Carteira de Identidade documento de porte obrigatório. 

 Este vácuo legal é uma das principais razões da 

impossibilidade de aplicação plena do mandamento insculpido no art. 

5º, inc. LVIII da Constituição Brasileira. 

 A normatização portuguesa trata da impressão digital no artigo 

16º, e determina a sua coleta obrigatória no artigo 22º com a 

finalidade de “organizar e manter actualizada a informação 

necessária ao estabelecimento da identidade dos cidadãos e à 

emissão do correspondente bilhete de identidade” 

De maneira distinta da norma brasileira, o ‘bilhete de 

identidade’ (no Brasil, Carteira de Identidade) possui prazo de 

validade determinado. Dispõe o artigo 13º da citada norma: “1 - O 

bilhete de identidade é válido por cinco ou dez anos, conforme tenha 

sido emitido antes ou depois de o titular atingir 35 anos de idade e é 

vitalício quando emitido depois de o titular perfazer 55 anos. 

2 - Os prazos de validade referidos no número anterior podem, por 

conveniência dos serviços, ser ampliados por período não superior a 

um ano”.  

Verifica-se que o ordenamento jurídico lusitano estatuiu 

normas relativas à área de identificação civil e criminal, de forma a 

respeitar, não só o limite de competência a elas fornecido, como 



 

115 

também a perfeita correlação entre as mesmas, na medida em que se 

reconhece serem distintas, mas interdependentes. 
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C O N C L U S Ã O 
 

 

O trabalho demonstra que a identificação não se resume em 

uma simples coleta de dados reproduzida em um papel e sobre ele  

aposta uma impressão papiloscópica, cujo resultado se traduz num 

um documento de identidade.  

Muito mais que esta simples inferência, trata-se de um 

processo, que com suporte em procedimentos técnicos-científicos 

obtém o resultado final que é a individualização de alguém, para em 

seguida conferir-lhe uma identidade. 

 É irrefragável o fato de que a identificação criminal    

distingue-se da identificação civil, não pelo núcleo do seu objetivo, 

que é o estabelecimento da identidade, mas sim pelo processo pelo 

qual se chega ao desiderato pretendido, qual seja, a individualização 

de uma pessoa.  

Observe-se também, que o sistema de identificação brasileiro, 

quer seja no âmbito civil, quer no criminal, reclama urgentes medidas 

no sentido de aprimorar-se para atender às necessidades sociais no 

campo da segurança pública. 

Acredita-se que o legislador constituinte originário ao insculpir 

na Lex Legum o imperativo normativo capitulado em seu art. 5º,    

inc. LVIII, da Constituição Federal, não observou devidamente estes 
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fatos, na medida em que a aplicabilidade do dispositivo 

constitucional em comento não depende pura e simplesmente da sua 

imperatividade normativa, mas também da possibilidade técnica de 

sua execução. 

Em que pese a justificativa de se pretender proteger a 

sociedade, e conseqüentemente os cidadãos de possíveis arbítrios 

preteritamente praticados, não se justifica, por si só, o áporo que se 

instalou na sociedade, e ainda, os sérios prejuízos que estão 

ocorrendo em face da existência deste dispositivo. 

Há que se perquirir se as soluções até então empregadas no 

sentido de minimizar a situação fático-jurídica têm sido eficazes. 

Deve-se crer que a resposta, infelizmente, ainda seja não. 

O dispositivo constitucional ora em estudo é inaplicável 

hodiernamente, tendo em vista que a base executora para o seu 

cumprimento pressupõe a existência de um sistema de identificação 

civil perfeito, o qual poderia servir de atalho para chegar-se a 

identidade de quem quer que fosse sem que com isto houvesse a 

necessidade de submetê-lo ao “constrangimento” de ser identificado 

na esfera criminal. 

Como demonstrado no corpo do trabalho, a realidade é 

completamente diversa. A legislação infraconstitucional, que deveria 

regulamentar o supracitado artigo, está eivada de impropriedades, 

não se prestando, em verdade, ao fim que se destina. 
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Há que se levar ainda em consideração que as constituições 

modernas, especialmente no tocante aos princípios jurídicos nelas 

contidos, organizam-se em sistemas estruturais. 

Estes sistemas exigem interpretação, pois encerram no seu bojo 

muitas vezes linguagem divergente do princípio tutelador. 

Tal ocorrência impende ao exegeta exercitar com acurácia o seu 

mister, na medida em que variam-se os métodos e multiplicam-se as 

divergências doutrinárias.  

Assente que as constituições modernas, pelo menos em sua 

parte dogmática, encerram sistemas abertos de regras e princípios, 

cuja linguagem é necessariamente polissêmica e indeterminada, vê-se 

que ainda hoje a escolha do método é o grande problema da 

hermenêutica jurídica. 

Tal fato demonstra que não existe uma relação hierárquica fixa 

entre os critérios de interpretação e todos os métodos de 

interpretação conduzem sempre a um resultado apenas possível, 

nunca a um resultado que seja o único e correto. 

Vemos que a questão do método justo em direito constitucional 

é um dos problemas mais controvertidos e difíceis da moderna 

doutrina juspublicista, sendo atualmente a interpretação das normas 

constitucionais um conjunto de métodos diferentes, mas em geral, 

reciprocamente complementares. 
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Partindo-se da premissa que inexiste no ordenamento jurídico 

pátrio qualquer norma que determine a obrigatoriedade de se possuir 

documento de identidade, como sói acontecer na legislação lusitana, 

não se pode pretender o total cumprimento do aludido dispositivo 

constitucional, ainda que contra isso pareça aludir o brocardo lex 

superior derrogat inferior.  

Por que se exigir de alguém o cumprimento de uma obrigação, 

neste caso, submeter-se à identificação criminal por não se possuir 

documento de identidade civil, se inexiste determinação jurídica 

determinando o seu porte obrigatório e ferindo diretamente o 

Princípio Jurídico da legalidade, constitucionalmente consagrado? 

Muitos foram os questionamentos que afloraram no decorrer do 

estudo. Entretanto, o objetivo principal não está em apontar os 

vácuos normativos que se apresentam no ordenamento jurídico 

pátrio, mas sim preenchê-los, apontando as formas pelas quais 

poder-se-á alcançar a aplicabilidade plena do art. 5º, inc. LVIII, da 

Constituição Federal, na sociedade brasileira. 

Sugere-se portanto:  

1. Editar novo texto normativo na forma abaixo 

proposta, com conseqüente revogação da lei 

10.054/00, colimando aplicar e 

regulamentar, na sua totalidade, o 

dispositivo constitucional em epígrafe; 
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2.  Regulamentar a lei 9.454/97, para que se 

tenha um sistema de identificação civil 

seguro e confiável, permitindo desta forma, 

que os dados nele contidos sirvam de base 

para o estabelecimento da identificação 

criminal na forma do disposto no art. 5º, inc. 

LVIII, da Constituição Federal.  
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PROJETO DE LEI N.º     , DE 2003 
(Do Sr. ___________) 

Dispõe sobre a identificação 
criminal do civilmente identificado, 
regulamentando o art. 5º, inc. LVIII, da 
Constituição Federal. 

O Congresso Nacional decreta: 

1. Art. 1º Considera-se civilmente identificado aquele 
que se submeteu à identificação civil feita pelos órgãos oficiais de 
identificação da União, dos Estados e do Distrito Federal, mediante 
processo papiloscópico decadactilar e o fotográfico, obtendo como 
resultado a carteira de identidade civil. 

Parágrafo Único – A carteira de identidade civil é 
documento de porte obrigatório. 

  2. Art. 2º. O civilmente identificado por documento 
original não será submetido à identificação criminal, exceto quando: 

 I – a carteira de identidade apresentada contiver 
indícios de rasura, adulteração ou falsificação; 

 II – a carteira de identidade apresentada for 
insuficiente para identificar cabalmente o indiciado; 

 III – o estado de conservação ou a distância 
temporal ou da localidade da expedição da carteira de identidade 
impossibilite a completa identificação dos caracteres essenciais; 

 IV – o indiciado portar documentos de identidade 
distintos, com informações conflitantes entre si; 

 V – a identificação criminal for essencial às 
investigações policiais, segundo despacho da autoridade judiciária 
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competente, que decidirá de ofício, ou mediante representação da 
autoridade policial, do Ministério Público ou da defesa; 

 VI – constar de registros policiais o uso de outros 
nomes ou diferentes qualificações; 

 
3. Art. 3º. Quando houver necessidade de 

identificação criminal, a autoridade encarregada tomará as providências 
necessárias para evitar o constrangimento do identificado. 

4.  Art. 4º. A identificação criminal incluirá o processo 
papiloscópico e o fotográfico que serão juntados aos autos da 
comunicação de prisão em flagrante, ou do inquérito policial ou outra 
forma de investigação. 

5. Art. 5º. É vedado mencionar a identificação 
criminal do indiciado em informações não destinadas ao Juízo Criminal, 
antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. 

6. Art.6º. Fica criado o Cadastro Nacional de 
Informações        Criminais – CNIC, gerenciado pelo Departamento de 
Polícia Federal. 

 § 1º. Caberá ao CNIC: 

  I – centralizar e disseminar as informações 
criminais;  

  II – atualizar os prontuários criminais e 
emitir as folhas de antecedentes; 

  III – manter o cadastro de mandatos de 
prisão; 

 § 2º. O Poder Judiciário informará as sentenças 
depois do trânsito em julgado ao Cadastro Nacional de Informações 
Criminais – CNIC. 

 § 3º. Os órgãos de identificação dos Estados e do 
Distrito Federal deverão encaminhar as informações criminais 
acompanhadas das impressões papiloscópicas dos indiciados ao 
Cadastro Nacional de Informações Criminais – CNIC. 
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7. Art. 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

8. Art. 8º. Fica revogada a lei 10.054, de 7 de 
dezembro de 2000.  

 

JUSTIFICAÇÃO 
 

O Projeto tem por escopo regulamentar o inc. LVIII, do 
art. 5º, da Constituição Federal, com fulcro a possibilitar sua aplicabilidade 
plena. 

Preliminarmente define o que é o civilmente 
identificado e torna obrigatório o porte da Carteira de Identidade, objetivando 
dar eficácia ao mandamento constitucional. 

Apontam-se as excepcionalidades aplicáveis ao direito 
constitucional erigido no retroepigrafado dispositivo, indicando as formas de 
procedimentos da autoridade competente.  

Busca-se instrumentalizar os órgãos responsáveis para 
que se tenha uma integração entre a identificação civil e a identificação 
criminal. 

Por fim, cria-se o Cadastro Nacional de Informações 
Criminais – CNIC com o objetivo de integrar todas as unidades federadas 
com a centralização das informações criminais. 

Desta forma, este Projeto de lei permitirá que o direito 
constitucional disposto no art. 5º, inc. LVIII, da Carta Magna seja plenamente 
aplicável.  

Sala das Sessões, em         de                         de 2003. 

Deputado _____________________ 
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Lei n.º 57/98, de 18 de Agosto de 1998 

Publicado no DR n.º 189/98 SÉRIE I-A  

Estabelece os princípios gerais que regem a organização e o 
funcionamento da identificação criminal. 

A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 
161., das alíneas b), c) e d) do n. 1 do artigo 165. e do n. 3 do artigo 
166. da Constituição, para valer como lei geral da República, o 
seguinte: 

CAPÍTULO I 

Identificação criminal 

SECÇÃO I 

Objecto e princípios gerais 

Artigo 1. 

Objecto 

1 - A identificação criminal tem por objecto a recolha, o tratamento e 
a conservação de extractos de decisões e de comunicações de factos 
referidos no artigo 5. provenientes de tribunais portugueses, e de 
tribunais estrangeiros, relativamente a portugueses e a estrangeiros 
residentes em Portugal neles julgados, com o fim de permitir o 
conhecimento dos seus antecedentes criminais. 

2 - São também objecto de recolha, como meio complementar de 
identificação, as impressões digitais dos arguidos condenados nos 
tribunais portugueses, que são arquivadas pela ordem da respectiva 
fórmula, para organização do ficheiro dactiloscópico. 

Artigo 2. 

Princípios 

A identificação criminal deve processar-se no estrito respeito pelo 
princípio da legalidade e, bem assim, pelos princípios da 
autenticidade, veracidade, univocidade e segurança dos elementos 
identificativos. 

Artigo 3. 

Entidade responsável pelas bases de dados 



 

139 

1 - O director-geral dos Serviços Judiciários é o responsável pelas 
bases de dados de identificação criminal, nos termos e para os efeitos 
definidos na alínea h) do artigo 2. da Lei n. 10/91, de 29 de Abril. 

2 - Cabe ao director-geral dos Serviços Judiciários assegurar o direito 
de informação e de acesso aos dados pelos respectivos titulares, a 
correcção de inexactidões, o completamento de omissões, a supressão 
de dados indevidamente registados, bem como velar pela legalidade 
da consulta ou da comunicação da informação. 

SECÇÃO II 

Registo criminal 

Artigo 4. 

Ficheiro central 

1 - O registo criminal é organizado em ficheiro central, que pode ser 
informatizado. 

2 - O registo criminal é constituído pelos elementos de identificação 
civil do arguido, por extractos de decisões criminais e por 
comunicações de factos a este respeitantes, sujeitos a registo nos 
termos da presente lei. 

3 - Os extractos das decisões e as comunicações de factos a que se 
refere o número anterior contêm a indicação: 

a) Do tribunal que proferiu a decisão e do número do processo; 

b) Da identificação civil do arguido; 

c) Da data e forma da decisão; 

d) Do conteúdo da decisão e dos preceitos aplicados; 

e) Dos factos constantes do n. 2 do artigo 5. 

4 - Tratando-se de decisões condenatórias, o respectivo extracto deve 
conter a designação e data da prática do crime com indicação dos 
preceitos violados e das penas principais, de substituição e 
acessórias ou das medidas de segurança aplicadas. 

5 - A informação a que se refere o n. 2 é comunicada aos serviços de 
identificação criminal através de boletins do registo criminal. 

Artigo 5. 

Âmbito do registo criminal 
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1 - Estão sujeitas a registo criminal as seguintes decisões: 

a) As decisões que apliquem penas e medidas de segurança que 
determinem o seu reexame, suspensão, prorrogação da suspensão, 
revogação e que declarem a sua extinção; 

b) As decisões que concedam ou revoguem a liberdade condicional ou 
a liberdade para prova; 

c) As decisões de dispensa de pena; 

d) As decisões que determinem ou revoguem o cancelamento no 
registo; 

e) As decisões que apliquem perdões e que concedam indultos ou 
comutações de penas; 

f) As decisões que determinem a não transcrição em certificados do 
registo criminal de condenações que tenham aplicado; 

g) As decisões que ordenem ou recusem a extradição; 

h) Os acórdãos proferidos em recurso extraordinário de revisão; 

i) Os acórdãos de revisão e confirmação de decisões condenatórias 
estrangeiras. 

2 - Estão ainda sujeitos a registo criminal os seguintes factos: 

a) O pagamento de multa; 

b) O falecimento do arguido condenado. 

3 - As decisões judiciais a que se refere o n. 1 são comunicadas após 
trânsito em julgado. 

Artigo 6. 

Acesso a informação pelo titular 

O titular da informação ou quem prove efectuar o pedido em seu 
nome ou no seu interesse tem o direito de tomar conhecimento dos 
dados que ao mesmo disserem respeito constantes do registo 
criminal, podendo exigir a sua rectificação e actualização ou a 
supressão de dados indevidamente registados. 

Artigo 7. 

Acesso à informação por terceiros 
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Podem ainda aceder à informação sobre identificação criminal: 

a) Os magistrados judiciais e do Ministério Público para fins de 
investigação criminal e de instrução de processos criminais e de 
execução de penas; 

b) As entidades que, nos termos da lei processual, recebam delegação 
para a prática de actos de inquérito ou instrução ou a quem incumba 
cooperar internacionalmente na prevenção e repressão da 
criminalidade e no âmbito dessas competências; 

c) As entidades com competência legal para a instrução dos processos 
individuais dos reclusos e para esse fim; 

d) Os serviços de reinserção social no âmbito da prossecução dos 
seus fins; 

e) As entidades com competência legal para garantir a segurança 
interna e prevenir a sabotagem, o terrorismo, a espionagem e a 
prática de actos que, pela sua natureza, podem alterar ou destruir o 
Estado de direito constitucionalmente estabelecido, no âmbito da 
prossecução dos seus fins; 

f) Entidades oficiais não abrangidas pelas alíneas anteriores para a 
prossecução de fins públicos a seu cargo, quando os certificados não 
possam ser obtidos dos próprios titulares, e mediante autorização do 
Ministro da Justiça; 

g) As autoridades ou entidades diplomáticas e consulares 
estrangeiras, mediante autorização do Ministro da Justiça e nas 
mesmas condições das correspondentes autoridades nacionais, para 
instrução de processos criminais; 

h) As entidades oficiais de Estados membros das Comunidades 
Europeias, nas mesmas condições das correspondentes entidades 
nacionais, mediante autorização do Ministro da Justiça, para os fins 
constantes do artigo 5. da Directiva do Conselho n. 64/221/CEE, de 
25 de Fevereiro de 1964; 

i) Entidades autorizadas pelo Ministro da Justiça para a prossecução 
de fins de investigação científica ou estatísticos. 

Artigo 8. 

Formas de acesso 

1 - O conhecimento da informação sobre identificação criminal pode 
ser obtido pelas formas seguintes: 

a) Certificado do registo criminal; 
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b) Reprodução autenticada do registo informático ou, na ausência de 
aplicação informática, consulta do registo individual; 

c) Acesso directo ao ficheiro central informatizado. 

2 - O âmbito da informação sobre identificação criminal para fins de 
investigação científica ou estatísticos é definido no despacho de 
autorização, não podendo abranger elementos que permitam 
identificar qualquer registo individual. 

Artigo 9. 

Certificado do registo criminal 

1 - O certificado do registo criminal é emitido, com recurso 
preferencial a meios informáticos, pelos serviços de identificação 
criminal, a requisição ou requerimento, constituindo documento 
bastante para provar os antecedentes criminais do titular da 
informação. 

2 - O conteúdo do registo criminal é certificado face ao registo 
individual. 

3 - Não pode constar dos certificados qualquer indicação ou 
referência donde se possa depreender a existência, no registo, de 
outros elementos para além dos que devam ser expressamente 
certificados nos termos da lei, nem qualquer outra menção não 
contida nos ficheiros centrais do registo criminal e de contumazes 
nos termos dos artigos 5. e 18. da presente lei. 

4 - A emissão de certificados do registo criminal pode processar-se 
automaticamente em terminais de computador colocados nos 
tribunais ou em instalações de outras entidades referidas no artigo 
7., com garantia do controlo e segurança da transmissão dos dados. 

Artigo 10. 

Certificados requisitados 

1 - Os certificados requisitados para os fins referidos nas alíneas a) a 
e) do artigo 7. contêm a transcrição integral do registo criminal, salvo 
a informação cancelada ao abrigo do artigo 15. 

2 - Nos certificados requisitados nos termos do artigo 7. constam as 
decisões proferidas por tribunais estrangeiros, sendo-lhes aplicável o 
disposto no artigo 15. 

Artigo 11. 

Certificados requeridos para fins de emprego 
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1 - Os certificados requeridos por particulares para fins de emprego, 
público ou privado, ou para o exercício de qualquer profissão ou 
actividade cujo exercício dependa de um título público ou de uma 
autorização ou homologação da autoridade pública devem conter 
apenas: 

a) As decisões que decretem a demissão da função pública, proíbam o 
exercício de função pública, profissão ou actividade ou interditem 
esse exercício; 

b) As decisões que sejam consequência, complemento ou execução 
das indicadas na alínea anterior e não tenham como efeito o 
cancelamento do registo. 

2 - Nos casos em que, por força de lei, se exija ausência de quaisquer 
antecedentes criminais ou apenas de alguns para o exercício de 
determinada profissão ou actividade, os certificados são emitidos em 
conformidade com o disposto nos n. 1 e 2 do artigo 12., devendo o 
requerente especificar a profissão ou actividade a exercer. 

Artigo 12. 

Certificados requeridos para outros fins 

1 - Os certificados requeridos por particulares para fins não previstos 
no artigo anterior contêm a transcrição integral do registo criminal, 
excepto se a lei permitir transcrição mais restrita do conteúdo. 

2 - Os certificados referidos no número anterior não podem conter 
informação relativa: 

a) A condenações por contravenção, decorridos seis meses após o 
cumprimento da pena; 

b) A decisões canceladas nos termos do artigo 15.; 

c) A decisões canceladas nos termos dos artigos 16. e 17., bem como 
a revogação, a anulação ou a extinção da decisão de cancelamento; 

d) A decisões que declarem uma interdição de actividades ao abrigo 
do artigo 100. do Código Penal, quando o período de interdição tenha 
chegado ao seu termo; 

e) A condenações de delinquentes primários em pena não superior a 
seis meses de prisão ou em pena equivalente, salvo enquanto vigorar 
interdição decretada pela autoridade judicial. 

3 - O director-geral dos Serviços Judiciários pode limitar o conteúdo 
ou recusar a emissão de certificados requeridos para fins não 
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previstos na lei, se o requerente não justificar a necessidade de 
acesso à informação sobre identificação criminal. 

Artigo 13. 

Reprodução autenticada do registo informático ou consulta do registo 
individual 

1 - A reprodução autenticada do registo informático destina-se a 
facultar ao titular da informação o conhecimento do conteúdo 
integral do registo a seu respeito, não substituindo, em caso algum, o 
certificado do registo criminal. 

2 - Na ausência de aplicação informática, o direito de acesso pelo 
titular ao conhecimento do conteúdo integral do registo a seu respeito 
concretiza-se através da consulta do registo individual, devendo o 
respectivo pedido ser dirigido ao director-geral dos Serviços 
Judiciários. 

Artigo 14. 

Acesso directo ao ficheiro central informatizado 

1 - O acesso directo ao ficheiro central informatizado é definido por 
articulação entre a entidade requerente, os serviços de identificação 
criminal e a Direcção-Geral dos Serviços de Informática, nos termos 
previstos no diploma regulamentar. 

2 - As entidades autorizadas a aceder directamente ao ficheiro central 
informatizado são obrigadas a adoptar as medidas administrativas e 
técnicas que forem definidas pelos serviços de identificação criminal, 
necessárias a garantir que a informação não possa ser obtida 
indevidamente nem usada para fim diferente do permitido. 

3 - As pesquisas ou as tentativas de pesquisa directa de informação 
sobre a identificação criminal ficam registadas automaticamente 
durante um período não inferior a um ano, podendo o seu registo ser 
objecto de controlo adequado pelos serviços de identificação criminal, 
que, para o efeito, podem solicitar os esclarecimentos convenientes às 
autoridades respectivas. 

4 - A utilização do impresso para requerimento de certificado do 
registo criminal pode ser dispensada nos serviços onde se processe a 
emissão. 

5 - A informação obtida por acesso directo não pode ter conteúdo 
mais lato do que o obtido através de certificado do registo criminal, 
providenciando os serviços de identificação criminal pela salvaguarda 
dos limites de acesso. 
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Artigo 15. 

Cancelamento definitivo 

1 - São canceladas automaticamente, e de forma irrevogável, no 
registo criminal: 

a) As decisões que tenham aplicado pena principal ou medida de 
segurança, decorridos 5, 7 ou 10 anos sobre a extinção da pena ou 
medida de segurança, se a sua duração tiver sido inferior a 5 anos, 
entre 5 e 8 anos, ou superior a 8 anos, respectivamente, e desde que, 
entretanto, não tenha ocorrido nova condenação por crime; 

b) As decisões de dispensa de pena e que apliquem pena de 
admoestação, decorridos 5 anos sobre o trânsito em julgado ou sobre 
a execução, respectivamente; 

c) As decisões que tenham aplicado pena acessória, após o decurso 
do prazo para esta fixado na respectiva sentença condenatória; 

d) As decisões consideradas sem efeito por disposição legal. 

2 - O cancelamento definitivo previsto nas alíneas a) e b) do n. 1 não 
aproveita ao condenado quanto às perdas definitivas que lhe 
resultarem da condenação, não prejudica os direitos que desta 
advierem para o ofendido ou para terceiros, nem sana, de per si, a 
nulidade dos actos praticados pelo condenado durante a 
incapacidade. 

3 - São igualmente canceladas as decisões ou factos que sejam 
consequência, complemento ou execução de decisões que devam ser 
canceladas nos termos do n. 1. 

Artigo 16. 

Cancelamento provisório 

1 - Estando em causa qualquer dos fins a que se destina o certificado 
requerido nos termos dos artigos 11. e 12., sem prejuízo do disposto 
no n. 2 do artigo 11., pode o tribunal de execução de penas 
determinar, decorridos dois anos sobre a extinção da pena principal 
ou da medida de segurança, o cancelamento, total ou parcial, das 
decisões que dele deveriam constar. 

2 - O disposto no número anterior só se aplica se o interessado se 
tiver comportado de forma que seja razoável supor encontrar-se 
readaptado e só tem lugar quando o requerente haja cumprido a 
obrigação de indemnizar o ofendido, justificado a sua extinção por 
qualquer meio legal ou se prove a impossibilidade do seu 
cumprimento. 
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3 - O cancelamento previsto no n. 1 é revogado automaticamente no 
caso de o interessado incorrer em nova condenação por crime doloso. 

Artigo 17. 

Decisões não transcritas 

1 - Os tribunais que condenem em pena de prisão até um ano ou em 
pena não privativa da liberdade podem determinar na sentença ou 
em despacho posterior, sempre que das circunstâncias que 
acompanharam o crime não se puder induzir perigo de prática de 
novos crimes, a não transcrição da respectiva sentença nos 
certificados a que se referem os artigos 11. e 12. deste diploma. 

2 - No caso de ter sido aplicada qualquer interdição, apenas é 
observado o disposto no número anterior findo o prazo da mesma. 

3 - O cancelamento previsto no n. 1 é revogado automaticamente no 
caso de o interessado incorrer em nova condenação por crime doloso. 

SECÇÃO III 

Registo de contumazes 

Artigo 18. 

Natureza e fins 

1 - O registo de contumazes, organizado em ficheiro central 
informatizado, consiste na recolha, tratamento e divulgação da 
informação sobre arguidos e condenados contumazes com vista a 
garantir a eficácia das medidas de desmotivação da ausência, sendo o 
principal objectivo a emissão do certificado de contumácia. 

2 - Estão sujeitas a registo as decisões dos tribunais que, nos termos 
da lei de processo penal, declarem a contumácia, alterem essa 
declaração ou a façam cessar. 

Artigo 19. 

Acesso 

1 - Tem acesso à informação contida no registo de contumazes o 
titular da informação ou quem prove efectuar o pedido em nome ou 
no interesse daquele, podendo ser exigida a rectificação, actualização 
ou supressão de dados incorrectamente registados. 

2 - Podem ainda aceder ao registo de contumazes: 

a) As entidades referidas no artigo 7.; 
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b) As entidades públicas a quem incumba assegurar a execução dos 
efeitos da contumácia; 

c) Os terceiros que provem efectuar o pedido com a finalidade de 
acautelarem interesses ligados à celebração de negócio jurídico com 
indivíduo declarado contumaz ou para instruir processo da sua 
anulação, sendo, neste caso, a informação restrita ao despacho que 
declarar a contumácia. 

3 - Ao registo de contumazes é aplicável o disposto no artigo 8., com 
as necessárias adaptações. 

Artigo 20. 

Transcrição no certificado do registo criminal 

A declaração de contumácia consta obrigatoriamente dos certificados 
do registo criminal requisitados para os fins referidos no artigo 10. 

CAPÍTULO II 

Disposições penais 

Artigo 21. 

Violação de normas relativas a ficheiros 

1 - A violação das normas relativas a ficheiros informatizados de 
identificação criminal ou de contumazes é punida nos termos dos 
artigos 34. a 36., 38., 39. e 41. da Lei n. 10/91, de 29 de Abril. 

2 - Quem, de forma indevida, obtiver, fornecer a outrem ou fizer uso 
de dados ou informações constantes dos ficheiros não automatizados 
de identificação criminal ou de contumazes, desviando-os da 
finalidade legal, é punido com pena de prisão até um ano ou multa 
até 120 dias. 

Artigo 22. 

Falsificação de impressos de modelos oficiais 

A falsificação de impressos de modelo oficial de certificados do registo 
criminal e de contumácia, o uso destes documentos falsificados e a 
falsificação de outros impressos de modelo oficial da identificação 
criminal constituem crime punido nos termos do artigo 256. do 
Código Penal. 

Artigo 23. 

Venda não autorizada de impressos exclusivos 
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1 - A venda de impressos de modelo oficial exclusivos dos serviços de 
identificação criminal sem que tenha existido despacho de 
autorização constitui contra-ordenação, punível com coima de 100 
000$ a 750 000$ e com a apreensão dos impressos e do produto da 
venda indevida. 

2 - A organização do processo e a decisão sobre a aplicação da coima 
competem ao director-geral dos Serviços Judiciários. 

3 - O produto das coimas constitui receita do cofre geral dos 
tribunais do Ministério da Justiça. 

CAPÍTULO III 

Disposições transitórias e finais 

Artigo 24. 

Tempo de conservação dos registos 

1 - Os registos individuais que hajam cessado a sua vigência são 
cancelados do ficheiro informático ou retirados dos ficheiros manuais 
no prazo máximo de dois anos após a data em que hajam perdido a 
eficácia jurídica, não podendo manter-se em ficheiro após o decurso 
desse prazo qualquer informação a eles respeitante. 

2 - O acesso à informação sem eficácia jurídica mantida em ficheiro 
durante o prazo previsto no número anterior só é possível aos 
serviços de identificação criminal para reposição de registos 
indevidamente cancelados ou retirados. 

Artigo 25. 

Reclamações e recursos 

1 - Compete ao director-geral dos Serviços Judiciários decidir sobre 
as reclamações respeitantes ao acesso à informação em matéria de 
identificação criminal e seu conteúdo, cabendo recurso da sua 
decisão. 

2 - O recurso sobre a legalidade da transcrição nos certificados do 
registo criminal é interposto para o tribunal de execução das penas. 

Artigo 26. 

Parecer prévio 

A elaboração de diplomas legais em que se preveja a ausência de 
antecedentes criminais para o exercício de determinada profissão ou 
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actividade é precedida, necessariamente, de parecer do Instituto de 
Reinserção Social. 

Artigo 27. 

Disposição transitória 

1 - A presente lei será regulamentada no prazo de 90 dias. 

2 - O Governo adoptará no mesmo prazo as providências necessárias 
para que, tendo em conta o disposto no artigo 9., n. 3, seja 
assegurado, designadamente, o cumprimento das normas que vedam 
a aquisição e porte de armas por objectores de consciência. 

Artigo 28. 

Norma revogatória 

Ficam revogados, a partir da entrada em vigor do regulamento 
previsto no número anterior, as seguintes normas legais e diplomas: 

a) Artigos 13. a 17. do Decreto-Lei n. 63/76, de 24 de Janeiro, 
alterado pelo Decreto-Lei n. 325/89, de 26 de Setembro, na parte 
relativa à identificação criminal; 

b) Artigos 56. a 63. e 67. a 76. do Decreto-Lei n. 64/76, de 24 de 
Janeiro, alterado pelos Decretos-Leis n. 408/76, de 27 de Maio, e 
851/76, de 17 de Dezembro, na parte referente à identificação 
criminal; 

c) Decreto-Lei n. 39/83, de 25 de Janeiro, alterado pelos Decretos-
Leis n. 60/87, de 2 de Fevereiro, e 305/88, de 2 de Setembro, com 
excepção dos artigos 23. e 24.; 

d) Decreto-Lei n. 305/88, de 2 de Setembro; 

e) Artigos 13. a 33. e, na parte referente à identificação criminal, os 
artigos 34. a 45. da Lei n. 12/91, de 21 de Maio. 

Aprovada em 26 de Junho de 1998. 

O Presidente da Assembleia da República, António de Almeida 
Santos. 
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Lei 33/99 – Identificação Civil 

Portuguesa 
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Identificação Civil e Emissão do Bilhete de Identidade 

de Cidadão Nacional 

Lei nº 33/99, de 18.05.99 

 A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do 
artigo 161.º da Constituição, para valer como lei geral da República, 
o seguinte: 

Capítulo I 
Identificação civil 

Artigo 1.º 
Objecto e princípios gerais 

1 - A identificação civil tem por objecto a recolha, tratamento e 
conservação dos dados pessoais individualizadores de cada cidadão 
com o fim de estabelecer a sua identidade civil. 
2 - A identificação civil observa o princípio da legalidade e, bem 
assim, os princípios da autenticidade, veracidade, univocidade e 
segurança dos dados identificadores dos cidadãos. 

Artigo 2.º 
Serviços de identificação civil 

1 - Compete à Direcção-Geral dos Registos e do Notariado, através 
dos serviços de identificação civil, o tratamento dos dados de 
identificação civil e a emissão do bilhete de identidade de nacionais 
portugueses. 

2 - São serviços de identificação civil: 

a) A Direcção de Serviços de Identificação Civil da Direcção-Geral 
dos Registos e do Notariado e as suas delegações; 
b) As conservatórias do registo civil designadas para proceder à 
emissão de bilhetes de identidade. 

3 - A designação referida na alínea b) do número anterior é 
efectuada por portaria do Ministro da Justiça, que pode fixar a 
competência das conservatórias do registo civil, abrangendo, 
conjuntamente, os residentes em vários concelhos. 

4 - A emissão dos bilhetes de identidade requeridos no estrangeiro 
por nacionais portugueses cabe ao Centro Emissor para a Rede 
Consular da Direcção-Geral dos Assuntos Consulares e das 
Comunidades Portuguesas, nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 
1/95, de 12 de Janeiro. 
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 5 - Aos cidadãos brasileiros a que, nos termos da Convenção Luso-
Brasileira, aprovada por Resolução de 29 de Dezembro de 1971, 
tenha sido concedido o estatuto geral de igualdade de direitos e 
deveres, é atribuído bilhete de identidade de acordo com as 
disposições do Decreto-Lei n.º 126/72, de 22 de Abril. 

Capítulo II 
Bilhete de identidade 

 

Secção I 
Eficácia e posse do bilhete de identidade 

 

Artigo 3.º 
Eficácia do bilhete de identidade 

1 - O bilhete de identidade constitui documento bastante para 
provar a identidade civil do seu titular perante quaisquer 
autoridades, entidades públicas ou privadas, sendo válido em todo o 
território nacional, sem prejuízo da eficácia reconhecida por normas 
comunitárias e por tratados e acordos internacionais. 

2 - O bilhete de identidade cujo prazo de validade estiver excedido 
não pode ser usado para comprovação da residência do seu titular. 

Artigo 4.º 
Apresentação do bilhete de identidade 

1 - A apresentação do bilhete de identidade é obrigatória para os 
cidadãos nacionais quando exigida por legislação especial e ainda: 

a) Para matrícula escolar a partir do 2.º ciclo do ensino básico; 
b) Para obtenção de passaporte; 
c) Para quaisquer pessoas sujeitas a obrigações declarativas perante 
a administração fiscal; 
d) Para obtenção de carta ou licença de condução de veículos 
motorizados, navios ou aeronaves; 
e) Para os agentes e funcionários civis da Administração Pública e 
para admissão aos respectivos concursos; 
f) Para os nubentes, nos termos da lei do registo civil; 
g) Para obtenção de carta de caçador ou de licença de uso ou porte 
de arma. 

2 - A não apresentação do bilhete de identidade não impede a 
matrícula nas escolas, com carácter provisório, mas esta fica sem 
efeito se não for apresentado o bilhete de identidade na secretaria do 
estabelecimento de ensino no prazo de 60 dias. 
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Secção II 
Conteúdo do bilhete de identidade 

 

Artigo 5.º 
Elementos identificadores 

O bilhete de identidade, além do número, data da emissão, serviço 
emissor e prazo de validade, contém os seguintes elementos 
identificadores do seu titular: 

a) Nome completo; 
b) Filiação; 
c) Naturalidade; 
d) Data de nascimento; 
e) Sexo; 
f) Residência; 
g) Fotografia; 
h) Assinatura. 

Artigo 6.º 
Número do bilhete de identidade 

Ao bilhete de identidade emitido pela primeira vez é atribuído um 
número sequencial, seguido de um dígito de controlo, que se 
mantém nas renovações. 

Artigo 7.º 
Nome do titular 

1 - O nome do titular é inscrito no bilhete de identidade de harmonia 
com o que constar do assento de nascimento, devendo os nomes 
próprios respeitar a ortografia oficial. 

2 - O director-geral dos Registos e do Notariado pode autorizar 
ortografia do nome próprio diferente da oficial quando assim constar 
do respectivo assento de nascimento e lhe for solicitado pelo 
requerente, salvo o disposto no número seguinte. 

3 - Tratando-se de erro ortográfico notório, deve ser promovida a 
rectificação oficiosa do assento de nascimento. 

4 - Ao nome da mulher casada antes de 1 de Janeiro de 1959 podem 
acrescentar-se os apelidos do marido por ela usados. 

Artigo 8.º 
Filiação 

1 - A filiação do titular é inscrita no bilhete de identidade de 
harmonia com o que constar do assento de nascimento. 
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2 - Não podem ser inscritos mais de quatro apelidos dos 
progenitores, a começar do último apelido, a não ser que o 
requerente escolha outra ordem ou declare aceitar o uso de iniciais. 

Artigo 9.º 
Naturalidade 

1 - A naturalidade é indicada no bilhete de identidade mediante 
inscrição, sempre que possível, da designação actual da freguesia e 
da sede de concelho constantes do assento de nascimento. 

2 - É omitida a menção da freguesia quando o seu nome coincidir 
com o da sede do concelho. 

3 - Em relação aos naturais de território sob administração 
portuguesa ou de países estrangeiros inscreve-se apenas a 
designação actual do território ou do país de naturalidade. 

4 - Se do assento de nascimento não constar o respectivo local 
omite-se a inscrição da naturalidade. 

5 - Quando da certidão ou fotocópia do assento de nascimento 
constar que o nascimento ocorreu durante viagem marítima ou 
aérea menciona-se, no lugar reservado à naturalidade, «nascido a 
bordo». 

Artigo 10.º 
Sexo 

O sexo é inscrito pelas iniciais «M» e «F», consoante o titular seja do 
sexo masculino ou feminino. 

Artigo 11.º 
Residência 

A residência é indicada no bilhete de identidade segundo as 
declarações do requerente, mediante a inscrição da freguesia e do 
concelho em que se situe, aplicando-se o disposto nos n.os 2 e 3 do 
artigo 9.º. 

Artigo 12.º 
Assinatura 

1 - Por assinatura entende-se o nome civil, escrito pelo respectivo 
titular, completa ou abreviadamente, de modo habitual e 
característico e com liberdade de ortografia. 

2 - A assinatura é sempre feita perante funcionário dos serviços de 
identificação civil. 
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3 - Se o requerente não puder ou não souber assinar, faz-se no 
bilhete de identidade a menção adequada. 

Artigo 13.º 
Prazo de validade 

1 - O bilhete de identidade é válido por cinco ou 10 anos, conforme 
tenha sido emitido antes ou depois de o titular atingir 35 anos de 
idade e é vitalício quando emitido depois de o titular perfazer 55 
anos. 

2 - Os prazos de validade referidos no número anterior podem, por 
conveniência dos serviços, ser ampliados por período não superior a 
um ano. 

Secção III 
Pedido e emissão do bilhete de identidade 

 

Artigo 14.º 
Pedido do bilhete de identidade 

1 - O bilhete de identidade é solicitado pelo titular dos 
correspondentes dados de identificação, em impresso próprio, 
preenchido com letra legível, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, 
com a assinatura por ele habitualmente usada. 

2 - O pedido de renovação de bilhete de identidade é efectuado por 
decurso do prazo de validade, por desactualização dos elementos 
identificadores ou ainda, sem prejuízo do disposto no artigo 19.º, por 
mau estado de conservação, perda, destruição, furto ou roubo. 

3 - A renovação por decurso do prazo de validade pode ser requerida 
nos seis meses que antecederem o seu termo. 

4 - O pedido de bilhete de identidade pode ser apresentado em 
serviço de identificação civil ou na conservatória do registo civil da 
área de residência do requerente. 

Artigo 15.º 
Elementos que acompanham o pedido 

1 - O pedido é instruído com os seguintes elementos: 

a) Duas fotografias do rosto do requerente, tipo passe, iguais, 
obtidas há menos de um ano, a cores e fundo liso, com boas 
condições de identificação e medidas adequadas ao modelo do 
bilhete de identidade; 
b) Certidão do assento de nascimento; 
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c) Verbete onomástico devidamente preenchido, no qual é aposta a 
impressão digital. 

2 - O prazo de validade das certidões é de 12 meses, contados da 
data da sua emissão, excepto as referentes a menores de 16 anos, 
cuja validade não é limitada a qualquer prazo. 

3 - No pedido de renovação do bilhete de identidade é dispensada a 
entrega do documento referido na alínea b) do n.º 1 quando não 
tenham ocorrido alterações que este deva comprovar. 

4 - Quando não for exibido o último bilhete de identidade ou este 
apresentar alterações dos elementos de segurança, pode ser 
solicitada a apresentação de certidão do assento de nascimento. 

5 - A alteração do nome do titular do bilhete de identidade a renovar 
prova-se pela apresentação de certidão do assento de nascimento ou 
de certidão do acto que determinou a alteração. 

Artigo 16.º 
Impressão digital 

1 - A impressão digital a recolher é a do indicador direito ou, quando 
esta não possa ser colhida, a do indicador esquerdo e, na sua falta, 
a de qualquer outro dedo das mãos. 

2 - Quando a impressão colhida não for a do indicador direito, 
mencionar-se-á o dedo a que corresponde. 

3 - Na impossibilidade de colher qualquer impressão digital é feita a 
menção adequada. 

Artigo 17.º 
Prova complementar 

Quando se suscitarem dúvidas sobre a exactidão ou titularidade dos 
elementos de identificação mencionados pelo requerente do pedido 
do bilhete de identidade, pode ser exigida pelos respectivos serviços 
a prestação de prova complementar. 

Artigo 18.º 
Autenticação 

O bilhete de identidade é autenticado pela entidade emitente, 
mediante aposição do selo branco ou de outros elementos de 
segurança. 

Artigo 19.º 
Pedido de segunda via 
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1 - A segunda via é uma réplica do bilhete original. 

2 - Pode ser pedida segunda via do bilhete de identidade em caso de 
mau estado de conservação, perda, destruição, furto ou roubo, 
quando não se verificar alteração dos elementos dele constantes. 

3 - O pedido é instruído com a declaração dos motivos que o 
fundamentam e é acompanhado de duas fotografias com os 
requisitos referidos na alínea a) do n.º 1 do artigo 15.º. 

4 - Em caso de dúvida sobre a identidade do requerente, a passagem 
de segunda via pode ser recusada ou deferida após prestação de 
prova complementar. 

Artigo 20.º 
Bilhete de identidade provisório 

1 - Quando se verificar reconhecida urgência na obtenção do bilhete 
de identidade para a prática de quaisquer actos, e manifesta 
impossibilidade de serem apresentadas, em tempo oportuno, as 
certidões nas condições exigidas pelo presente diploma, ou se 
ocorrer caso fortuito ou de força maior, pode o director-geral dos 
Registos e do Notariado autorizar a emissão do bilhete de identidade 
provisório, válido por período não superior a 60 dias, com base em 
certidões cujo prazo de validade esteja ultrapassado ou em outros 
documentos fidedignos. 

2 - Pode ser autorizada a emissão de bilhete de identidade provisório 
com validade de um ano quando se suscitarem dúvidas sobre a 
nacionalidade do requerente, pela primeira vez, de bilhete de 
identidade. 

3 - No caso previsto no número anterior, o bilhete de identidade não 
conterá a menção de cidadão nacional. 

Capítulo III 
Protecção de dados pessoais 

 

Secção I 
Base de dados 

 

Artigo 21.º 
Finalidade da base de dados 

A base de dados de identificação civil tem por finalidade organizar e 
manter actualizada a informação necessária ao estabelecimento da 
identidade dos cidadãos e à emissão do correspondente bilhete de 
identidade. 
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Artigo 22.º 
Dados recolhidos 

Além dos elementos identificadores que constam do bilhete de 
identidade, são recolhidos os seguintes dados pessoais do respectivo 
titular: 

a) Número e ano do assento de nascimento e conservatória onde foi 
lavrado; 
b) Filiação; 
c) Impressão digital; 
d) Endereço postal; 
e) Estado civil e, se casado, nome do cônjuge; 
f) Perda da nacionalidade; 
g) Data do óbito. 

Artigo 23.º 
Modo de recolha e actualização 

1 - Sem prejuízo do disposto nos n.os 2 a 4, os dados pessoais 
constantes da base de dados são recolhidos e actualizados a partir 
de declarações dos seus titulares ou de impressos próprios por eles 
preenchidos ou a seu pedido, exceptuado o número de bilhete de 
identidade, atribuído automaticamente na sua primeira emissão. 

2 - A impressão digital é recolhida no momento da entrega do 
pedido. 

3 - A data da morte é recolhida da comunicação da conservatória do 
registo civil detentora do assento de óbito. 

4 - A perda da nacionalidade é recolhida da comunicação da 
Conservatória dos Registos Centrais. 

5 - Os dados pessoais são registados e visualizados pelos 
funcionários e agentes dos serviços de identificação civil e das 
conservatórias do registo civil para tanto credenciados. 

6 - Os impressos destinados à recolha de dados ou as instruções de 
preenchimento que os acompanham devem conter as informações 
constantes do n.º 2 do artigo 10.º da Lei n.º 67/98, de 26 de 
Outubro. 

Secção II 
Comunicação, consulta e acesso aos dados 

 

Artigo 24.º 
Comunicação dos dados 
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1 - Os dados registados na base de dados, bem como os constantes 
do respectivo pedido e do verbete onomástico, podem ser 
comunicados às entidades policiais e judiciárias, para efeitos de 
investigação ou de instrução criminal, sempre que os dados não 
possam ou não devam ser obtidos das pessoas a que respeitam e as 
entidades em causa não tenham acesso à base de dados ou esta não 
contenha a informação referida. 

2 - A comunicação nos termos do número anterior depende de 
solicitação fundamentada do próprio magistrado ou de autoridade 
de polícia criminal, formulada em impresso próprio. 

3 - A comunicação deve ser recusada quando o pedido se não 
mostrar fundamentado. 

4 - A informação pode ser prestada mediante reprodução do registo 
ou registos informáticos ou do documento requerido ou, se se 
mostrar indispensável, e após autorização do director-geral dos 
Registos e do Notariado, por consulta do processo de bilhete de 
identidade. 

Artigo 25.º 
Consulta em linha 

1 - A consulta através de linha de transmissão de dados pode ser 
autorizada, garantido o respeito pelas normas de segurança da 
informação e a disponibilidade técnica, às entidades referidas no 
artigo anterior, mediante protocolo celebrado com a Direcção-Geral 
dos Registos e do Notariado, precedido de parecer da Comissão 
Nacional de Protecção de Dados. 

2 - A visualização dos dados constantes da base de dados é 
facultada ao Centro Emissor para a Rede Consular, nos termos 
previstos no Decreto-Lei n.º 1/95, de 12 de Janeiro. 

3 - A Direcção-Geral dos Registos e do Notariado deve comunicar à 
entidade processadora dos dados os protocolos celebrados, a fim de 
a consulta por linha de transmissão poder ser efectuada nos termos 
e condições deles constantes. 

4 - Não é permitida qualquer forma de interconexão dos dados 
existentes na base de dados de identificação civil, salvo nos termos 
previstos em legislação especial. 

Artigo 26.º 
Acesso directo à informação civil 

1 - As entidades autorizadas a aceder directamente à base de dados 
adoptarão as medidas administrativas técnicas necessárias a 
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garantir que a informação não possa ser obtida indevidamente nem 
usada para fim diferente do permitido. 

2 - As pesquisas ou as tentativas de pesquisas directas de 
informação sobre identificação civil ficam registadas 
informaticamente por um período não inferior a um ano, podendo o 
seu registo ser objecto de controlo adequado pelos serviços de 
identificação, que, para o efeito, poderão solicitar os esclarecimentos 
convenientes às entidades respectivas. 

Artigo 27.º 
Acesso de terceiros 

1 - Podem ainda aceder à informação sobre identificação civil os 
descendentes, ascendentes, o cônjuge, tutor ou curador do titular da 
informação ou, em caso de falecimento deste, os presumíveis 
herdeiros, desde que mostrem interesse legítimo e não haja risco de 
intromissão na vida privada do titular da informação. 

2 - Mediante solicitação fundamentada, pode o Ministro da Justiça, 
ouvido o director-geral dos Registos e do Notariado, autorizar o 
acesso à informação sobre identificação civil a outras entidades, 
desde que se mostre comprovado o fim a que destina, não haja risco 
de intromissão na vida privada do titular e a informação não seja 
utilizada para fins incompatíveis com os que determinam a sua 
recolha. 

Artigo 28.º 
Informação para fins de investigação ou estatística 

Para além dos casos previstos nos artigos anteriores, a informação 
pode ser comunicada para fins de investigação científica ou de 
estatística, desde que não sejam identificáveis as pessoas a que 
respeita. 

Artigo 29.º 
Direito à informação e acesso aos dados 

1 - Qualquer pessoa tem direito a conhecer o conteúdo do registo ou 
registos que lhe respeitem. 

2 - Sem prejuízo das condições que sejam fixadas nos termos das 
alíneas g) e h) do n.º 1 do artigo 23.º da Lei n.º 67/98, de 26 de 
Outubro, a reprodução exacta dos registos a que se refere o número 
anterior, com a indicação do significado de quaisquer códigos ou 
abreviaturas deles constantes, é fornecida a solicitação dos 
respectivos titulares: 

a) Gratuitamente, no momento da emissão do bilhete de identidade 
ou no de alterações ao registo inicial; 
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b) Mediante o pagamento de quantia correspondente a metade do 
emolumento devido por certidão, nos outros casos. 

Artigo 30.º 
Correcção de eventuais inexactidões 

Qualquer pessoa tem o direito de exigir a correcção de eventuais 
inexactidões, a supressão de dados indevidamente registados e o 
completamento das omissões, nos termos previstos na alínea d) do 
n.º 1 do artigo 11º e na alínea h) do n.º 1 do artigo 23º da Lei n.º 
67/98, de 26 de Outubro. 

Secção III 
Conservação dos dados e documentos 

 

Artigo 31.º 
Conservação dos dados pessoais 

1 - Os dados pessoais são conservados na base de dados até cinco 
anos após a data do óbito do seu titular. 

2 - Os dados pessoais podem ser conservados em ficheiro histórico 
durante 20 anos a partir da data do óbito do seu titular. 

Artigo 32.º 
Conservação de documentos 

1 - Os pedidos de bilhete de identidade e as certidões não emitidas 
pelo registo civil português são microfilmados ou conservados em 
suporte informático que ofereça condições de segurança, após o que 
são destruídos. 

2 - Quaisquer outros documentos e registos inerentes ao 
funcionamento dos serviços, que não contenham decisão de eficácia 
permanente, podem ser destruídos decorrido um ano sobre a 
respectiva data. 

Secção IV 
Segurança da base de dados 

 

Artigo 33.º 
Segurança da informação 

1 - À base de dados devem ser conferidas as garantias de segurança 
necessárias a impedir a consulta, a modificação, a supressão, o 
adicionamento, a destruição ou a comunicação de dados por forma 
não consentida pelo presente diploma. 
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2 - São objecto de controlo, tendo em vista a segurança da 
informação: 

a) Os suportes de dados e o respectivo transporte, a fim de impedir 
que possam ser lidos, copiados, alterados ou eliminados por 
qualquer pessoa ou por forma não autorizada; 

b) A inserção de dados, a fim de impedir a introdução, bem como 
qualquer tomada de conhecimento, alteração ou eliminação não 
autorizada de dados pessoais; 

c) Os sistemas de tratamento automatizado de dados, para impedir 
que possam ser utilizados por pessoas não autorizadas, através de 
instalações de transmissão de dados; 

d) O acesso aos dados, para que, as pessoas autorizadas só possam 
ter acesso aos dados que interessem ao exercício das suas 
atribuições legais; 

e) A transmissão dos dados, para garantir que a sua utilização seja 
limitada às entidades autorizadas; 

f) A introdução de dados pessoais nos sistemas de tratamento 
automatizado, de forma a verificar-se que dados foram introduzidos, 
quando e por quem. 

Artigo 34.º 
Entidade responsável pela base de dados 

1 - A Direcção-Geral dos Registos e do Notariado é a responsável 
pela base de dados de identificação civil e pelas categorias de dados 
pessoais que devam ser registados e das operações que lhes sejam 
aplicáveis. 

2 - Cabe ao director-geral dos Registos e do Notariado assegurar o 
direito de informação e de acesso aos dados pelos respectivos 
titulares, a correcção de inexactidões, o completamento de omissões, 
a supressão de dados indevidamente registados, bem como velar por 
que a consulta ou comunicação da informação respeite as condições 
previstas no presente diploma. 

3 - Compete ao director-geral dos Registos e do Notariado decidir 
sobre as reclamações respeitantes ao acesso à informação em 
matéria de identificação civil, cabendo recurso hierárquico da sua 
decisão. 

Artigo 35.º 
Sigilo 
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1 - A comunicação ou a revelação dos dados pessoais registados na 
base de dados só pode ser efectuada nos termos previstos no 
presente diploma. 

2 - Os funcionários dos registos e do notariado, bem como as 
pessoas que, no exercício das suas funções, tenham conhecimento 
dos dados pessoais registados na base de dados de identificação 
civil, ficam obrigados a sigilo profissional, nos termos do artigo 17º 
da Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro. 

Capítulo IV 
Disposições gerais 

 

Artigo 36.º 
Horário de atendimento do público 

O horário de atendimento do público nos serviços de identificação 
civil referidos no n.º 2 do artigo 2.º é fixado por despacho do 
director-geral dos Registos e do Notariado. 

Artigo 37.º 
Remessa do bilhete de identidade 

O bilhete de identidade pode ser remetido por via postal ao seu 
titular, mediante prévio pagamento da franquia postal e das 
despesas de remessa, nas condições a fixar por despacho do 
director-geral dos Registos e do Notariado. 

Artigo 38.º 
Reclamações 

1 - O deferimento da reclamação do interessado, com fundamento 
em erro, implica a rectificação do bilhete de identidade. 

2 - O extravio de bilhete de identidade antes da sua entrega dá lugar 
à emissão de segunda via. 

3 - A emissão é gratuita no caso de erro dos serviços de identificação 
civil, desde que a reclamação tenha sido apresentada no prazo de 30 
dias a contar da data de emissão do bilhete original, bem como no 
de extravio do pedido ou do bilhete de identidade antes da sua 
entrega ao interessado. 

Artigo 39.º 
Documentos recebidos por telecópia 

1 - As certidões do assento de nascimento emitidas nos termos da lei 
do registo civil directamente recebidas nos serviços de identificação 
civil, por meio de telecópia, provenientes de serviço público 
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português, consular ou diplomático ou do território de Macau, têm o 
valor dos respectivos originais, desde que estes se encontrem 
arquivados no serviço emitente e este seja repartição pública ou 
depósito público autorizado. 

2 - Quando no documento a transmitir por telecópia estiver aposto 
selo branco ou dele constarem outros requisitos de certificação 
legalmente exigidos a referência àquela aposição ou a estes 
requisitos deve constar de transmissão efectuada na continuidade 
do documento. 

3 - Os documentos recebidos por meio de telecópia devem conter a 
data e assinatura ou rubrica legível do responsável do serviço, 
autenticada por aposição do selo branco. 

Artigo 40.º 
Comunicação da perda da nacionalidade 

A comunicação da perda da nacionalidade por cidadãos portugueses 
referida no n.º 4 do artigo 23.º deve ser efectuada à Direcção de 
Serviços de Identificação Civil até ao dia 8 do mês seguinte ao da 
feitura do registo. 

Artigo 41.º 
Extravio, furto ou roubo do bilhete de identidade 

1 - O extravio, furto ou roubo do bilhete de identidade deve ser 
comunicado aos serviços de identificação civil que o tenham emitido. 

2 - A entidade a quem for entregue qualquer bilhete de identidade 
extraviado ou furtado deve remetê-lo à Direcção de Serviços de 
Identificação Civil. 

Artigo 42.º 
Conferência de identidade 

1 - A conferência de identidade que se mostre necessária a qualquer 
entidade, pública ou privada, efectua-se no momento da exibição do 
bilhete de identidade, o qual é imediatamente restituído após a 
conferência. 

2 - É vedado a qualquer entidade pública ou privada reter ou 
conservar em seu poder bilhete de identidade, salvo nos casos 
expressamente previstos na lei ou mediante decisão de autoridade 
judiciária. 

Artigo 43.º 
Serviço externo 
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1 - A recolha dos elementos necessários ao pedido do bilhete de 
identidade pode realizar-se no local onde se encontre o interessado, 
se este mostrar justificada dificuldade em se deslocar aos serviços 
de recepção. 

2 - Pela realização do serviço externo é devido o pagamento de uma 
taxa acrescida, sendo o custo do transporte necessário à deslocação 
assegurado pelo interessado. 

3 - A quantia a que se refere o número anterior não é cobrada nos 
casos em que o serviço externo seja solicitado por dirigente de 
estabelecimento prisional em situações de reconhecida urgência e 
impossibilidade de deslocação dos reclusos. 

Artigo 44.º 
Taxas 

As taxas devidas pela emissão do bilhete de identidade, pela 
realização de serviço externo e pelas certidões e informações sobre 
identidade civil, são fixadas por portaria do Ministro da Justiça. 

Artigo 45.º 
Isenção de taxas 

1 - Beneficiam de isenção de taxa: 
a) Os requerentes de primeiro pedido de bilhete de identidade, desde 
que tenham idade inferior a 18 anos; 
b) Os requerentes do bilhete de identidade que provem encontrar-se 
em situação de insuficiência económica; 
c) Os requerentes internados em instituições de assistência ou de 
beneficência, apresentando prova do internamento. 

2 - Ficam isentos de taxa os pedidos de informação efectuados nos 
termos do artigo 24.º. 

Artigo 46.º 
Impressos 

1 - Os modelos e os preços dos impressos destinados ao pedido e à 
emissão dos bilhetes de identidade, bem como à prestação de 
informações, são aprovados por despacho do Ministro da Justiça, 
sob proposta da Direcção-Geral dos Registos e do Notariado, 
constituindo modelos exclusivos desta. 

2 - Os impressos de bilhete de identidade em nenhum caso podem 
ser entregues ao público antes da emissão, nem é permitida a sua 
cedência, a qualquer título, entre diferentes serviços de recepção. 
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3 - Os impressos de pedido de bilhete de identidade podem ser 
vendidos ao público em estabelecimentos autorizados pelo director-
geral dos Registos e do Notariado. 

Capítulo V 
Disposições sancionatórias 

 

Artigo 47.º 
Violação de normas relativas a ficheiros 

1 - A violação das normas relativas a ficheiros informatizados de 
identificação civil é punida nos termos dos artigos 35.º e seguintes 
da Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro. 

2 - Quem, de forma indevida, obtiver, fornecer a outrem ou fizer uso 
de dados ou informações constantes dos ficheiros não 
automatizados de identificação civil, desviando-os da finalidade 
legal, é punido com pena de prisão até um ano, ou multa até 120 
dias. 

Artigo 48.º 
Falsificação de impressos de modelos oficiais 

A falsificação de impressos de modelo oficial do bilhete de 
identidade, o uso destes modelos falsificados e a falsificação de 
outros impressos de modelo oficial da identificação civil constituem 
crime punido nos termos do artigo 256.ºdo Código Penal. 

Artigo 49.º 
Retenção ou conservação de bilhete de identidade 

1 - Quem, ilegitimamente, retiver ou conservar em seu poder bilhete 
de identidade alheio é punido com coima de 50 000$ a 150 000$. 

2 - A organização de processo de contra-ordenação previsto no 
número anterior e a decisão sobre a aplicação da respectiva coima 
competem, respectivamente, à Direcção-Geral dos Registos e do 
Notariado e ao director-geral dos Registos e do Notariado. 

3 - A decisão que aplica uma coima é susceptível de recurso 
hierárquico. 

4 - Do produto das coimas reverte 60% para o Estado e 40% para o 
Cofre dos Conservadores, Notários e Funcionários de Justiça. 

Artigo 50.º 
Venda não autorizada de impressos exclusivos 
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1 - A venda de impressos de modelo oficial exclusivos dos serviços 
de identificação civil, sem que tenha existido despacho de 
autorização, constitui contra-ordenação punível com coima de 
100000$ a 750000$ e com a apreensão dos impressos e do produto 
de venda indevida. 

2 - Ao processo de contra-ordenação e à coima referidos no número 
anterior é aplicável o disposto nos n.ºs 2 a 4 do artigo anterior. 

Capítulo VI 
Disposições transitórias e finais 

 

Artigo 51.º 
Território de Macau 

Os serviços de identificação civil do território de Macau transferirão 
para a Direcção de Serviços de Identificação Civil, em suporte 
informático, os dados relativos aos bilhetes de identidade de 
cidadãos portugueses emitidos em Macau. 

Artigo 52.º 
Disposição transitória 

1 - A emissão do bilhete de identidade no novo modelo inicia-se na 
data fixada no despacho referido no n.º 1 do artigo 46.º, mantendo-
se até essa data a emissão do bilhete de identidade no actual 
modelo, nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 64/76, de 24 de 
Janeiro. 

2 - Até à data da entrada em vigor do novo modelo referido no 
número anterior, mantém-se a competência actual para proceder à 
emissão de bilhetes de identidade. 

3 - Até à entrada em vigor da portaria prevista no artigo 44.º são 
aplicáveis as taxas actuais. 

Artigo 53 .º 
Norma revogatória 

São revogados, sem prejuízo do disposto no artigo anterior, as 
seguintes normas legais e diplomas: 
 
a) Artigos 22.º a 24.º do Decreto-Lei n.º 33 725, de 21 de Junho de 
1944; 
b) Artigos 13.º a 17.º do Decreto-Lei n.º 63/76, de 24 de Janeiro, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 325/89, de 26 de Setembro, na parte relativa à identificação civil; 
c) Artigos 1.º a 31.º , na parte relativa à identificação civil, artigos 
56.º a 63.º e 67.º a 76.º do Decreto-Lei n.º 64/76, de 24 de Janeiro, 
alterado pelos Decretos-Lei n.os 408/76, de 27 de Maio, 787/76, de 2 
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de Novembro, pelo artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 851/76, de 17 de 
Dezembro, pelos Decretos-Lei n.os 511/77, de 14 de Dezembro, 
29/79, de 22 de Fevereiro, 357/86, de 25 de Outubro, pelo artigo 3.º 
do Decreto-Lei n.º 29/87, de 14 de Janeiro, e pelo Decreto-Lei n.º 
102/87, de 6 de Março; 
d) Artigo 59.º, alínea a), do Decreto-Lei n.º 322/82, de 12 de Agosto, 
na redacção introduzida pelo Decreto-Lei n.º 253/94, de 20 de 
Outubro, na parte respeitante à comunicação aos serviços de 
identificação civil; 
e) Artigos 4.º e 5.º do Decreto-Lei n.º 29/87, de 14 de Janeiro; 
f) Artigos 1.º a 12.º e, no que respeita à identificação civil, artigos 34.º 
a 45.º da Lei n.º 12/91, de 21 de Maio; 
g) Portaria n.º 539/90, de 12 de Julho; 
h) Artigos 4.º e 5.º do Decreto-Lei n.º 148/93, de 3 de Maio, alterado pelo Decreto-
Lei n.º 87/94, de 30 de Março; 
i) Decreto-Lei n.º 19/96, de 19 de Março. 
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ANEXO 
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fase inquisitorial  

e 

  processual penal



 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


