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A "Pequena Enciclopédia Dactiloscópica" que ora lança¬
mos, não constitui propriamente uma inovação.

Não tem finalidade didática, consistindo apenas de simples
compilação de estudos publicados sôbre Dactiloscopia, até 19
além das nossas próprias observações e experiências, durante
mais de vinte anos, como técnico do Serviço de Identificação, e
mais de 10 anos como professor desta, disciplina na Escola de
Polícia do Estado de São Paulo.

Como é norma de todo dicionário ou enciclopédia, os assun¬
tos estão dispostos pela ordem alfabética, constituindo, por¬
tanto, simples fonte de consulta, muitas vêzés, necessária a
quem estuda ou escreve sôbre a matéria.

Os diversos artigos que integram a "Pequena Enciclopédia
Dactiloscópica", foram desenvolvidos do modo mais extenso
possível, à luz das publicações feitas; muitos deles foram acres¬
cidos das nossas observações pessoais, e estão todos ou quase
lodos acompanhados das fontes de consulta de que nos servi¬
mos na preparação dêste trabalho; assim o leitor encontrará
na nossa "Pequena Enciclopédia Dactiloscópica", as obras que
tratam do assunto que lhe interessa, além da nossa contribuição.

o autor



 



A

A — Tipo digital sem ângulo ou delta. Com esta letra simboliza-se o

tipo ARCO, no Sistema Vucetich (V. "Abreviaturas").

ABREVIATURAS

São as seguintes as principais abreviaturas usadas em Dactilos-
copia:

A — Arco — (Sistema de Vucetich).
Arco —■ (Sistema de Henry).
Adelto — (Sistema de Olóriz).
Arco — (Sistema de Roscher).

Ac. — Acidental — (Sistema de Henry).
Ang. — Angular — subtipo do Arco — (Sistema de Vucetich).
Bd. — Arco bifurcado à direita — (Sistema de Vucetich).
Bf. — Arco bifurcado à esquerda — (Sistema de Vucetich).
C — Composto — (Sistema de Henry).
C. — Concêntrico — (Sistema de Pottecher).
CP —■ Presilha de Bolsa Central — (Sistema de Henry).
Co. — Convergentes — deltas — (Sistema de Vucetich).
ddd ■—• delta direito divergente — (Sistema de Vucetich).
ded -—■ delta esquerdo divergente -—■ (Sistema de Vucetich).
Dp. — Dupla — Presilha — (Sistema de Vucetich).
Dv. — Duvidoso —• Verticilo — (Sistema de Vucetich).
E — Presilha Externa — (Sistema de Vucetich).

Laço Externo — (Sistema de Bertillon).
G — Ganchosa — Presilha — (Sistema de Vucetich).

Ganclioso — Verticilo — (Sistema de Vucetich).
Gd. — Grande — Presilha — (Sistema de Vucetich).
G. I. A. — Gabinete de Identificação da Armada.
G. I. R. — Gabinete de Identificação Regional (Exército).
I — Presilha Interna —■ (Sistema de Vucetich).

Laço Interno — (Sistema de Bertillon).



IT — "Inner Terminus" — Centro da figura — (Sistema de
Henry).

L. — (Loop) — Presilha — (Sistema de Henry).
LP •— (Lateral Pocket) — Presilha de Bolsa Lateral — (Sis¬

tema de Henry).
Md. — Média — Presilha — (Sistema de Vucetich).
Nor. ■— Normal -— Subtipo de Presilha — (Sistema de Vucetich).
O- — Oval — (Sistema de Bertillon).
OT — "Outer Terminus" — Delta — (Sistema de Henry).
Ov. — Ovoidal — Subtipo de Vertiçilo — (Sistema de Vuce¬

tich).
Pq. — Pequena — Subtipo de Presilha -—• (Sistema de Vuce¬

tich).
R — Radial — Presilha — (Sistema de Henry).

Presilha Interna — (Sistema de Roscher).
S. — Sinuoso — Vertiçilo — (Sistema de Vucetich).
Sd. — Estratificação direita — (Sistema de Pottecher).
Se. — Estratificação esquerda — (Sistema de Pottecher).
Si. ■— Estratificação intermédia — (Sistema de Pottecher).
Sp. —• Espiral — Subtipo de Vertiçilo -— (Sistema de Vuce¬

tich ).
T — Tendiforme — Subtipo do Arco — (Sistema de Henry).
Td. — Giro à direita —- (Sistema de Pottecher).
Tg. -— Giro à esquerda — (Sistema de Pottecher).
TL —- "Twinned Loops" — Presilhas geminadas — (Sistema

de Henry).
U — Ulnar -— Subtipo de presilha — (Sistema de Henry).

Arcos superpostos — (Sistema de Bertillon).
Presilha Externa — (Sistema de Roscher).

V — Vertiçilo — (Sistema de Vucetich).
Vd. — Vórtice à direita —- (Sistema de Pottecher).

— Invadida — Subtipo de presilha — (Sistema de Vuce¬
tich).

Vg. —- Vórtice à esquerda — (Sistema de Pottecher).
W — Vertiçilo — (Sistema de Henry).

Vertiçilo — (Sistema de Roscher).

ACANALADA

Impressão digital tomada com o auxílio da canaleta (V. "Tomada de
Impressões Digitais").



ACIDENTAIS

Subtipo do tipo "Composto" do Sistema de Henry (V. "Siste¬
mas Dactiloscópicos — Henry").

ÁCIDO FLUORÍDRICO (V. "Reagentes").
Empregado para gravação de impressões papilares latentes sôbre

vidro.

ACÔRDOS

"A iniciativa de celebrar acordos entre os Estados da Argentina,
íoi do então chefe de Polícia, Capitão de Navio D. Guilhermo J.
Nunes, na "Memórias do Departamento de Polícia", em 1891, apresen¬
tada ao então Ministro do Govêrno, Dr. Jorge Fonrouge" (Vucetich —

"Dactiloscopia Comparada", pág. 23).
Foi este o primeiro passo dado para a realização de acordos entre

as polícias estaduais o que, mais tarde, deu origem aos acordos inter¬
nacionais.

Hoje, quase não há país que não mantenha intercâmbio interes¬
tadual e internacional, medida esta de grande alcance, na prevenção do
livre trânsito de criminosos profissionais, ou dos foragidos da justiça
e da polícia.

ADELTO

Tipo de desenho digital que se caracteriza pela ausência do delta.
No Sistema de Olóriz recebe a denominação de "Adelto"; na quase

totalidade dos sistemas de classificação dactiloscópica, recebe o nome
de "Arco".

Diz-se que um desenho é adelto, quando não apresenta delta; é
também costume dizer-se "Figura Adéltica". (Fig. 1).

ADELTO PURO

Sistema de Olóriz. — Subtipo do tipo "Adelto"; o outro subtipo
do tipo "Adelto", recebe o nome de Pseudo-delto".

ADMINISTRATION GENERAL DES CONTRIBUITIONS

Nome da repartição identificadora do Haiti.

AFECÇÕES GERAIS (V. "Dactiloscopia Clínica").

AGRUPAÇÃO
Modo prático de dar ordem às individuais dactiloscópicas.

ALBODACTILOGRAMA

É todo dactilograma que apresente "Linhas Brancas" (V. "Linhas
Brancas").
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Fig. 1 — Adelto

ALBODACTILOSCOPIA

... " é um neologismo criado pelo Prof. Reyna Almandos quando
apresentou, em 1930, à Universidade de La Plata, Faculdade de Ciên¬
cias Jurídicas e Sociais, e ao Diretor do Museu de História Natural,
anexo à mesma, uma memória sucinta e documentada, publicada no
Tômo III, da "Revista de Identificación y Ciências Penales" — órgão
daquela Universidade, fundado e dirigido superiormente por Reyna
Almandos" (Viotti — "Dactiloscopia e Policiologia", pág. 143).

Albodactiloscopia é o estudo das "Linhas Brancas".

ÁLBUM D. K. W.

"Tem por fim a classificação das fotografias, como no Sistema de
Bertillon; para isto, as fotografias são tomadas em tamanho correspon¬
dente a 1/10 do natural; pode conter de 3 a 4.000 fotografias.

O álbum é organizado da seguinte maneira:
a) na parte superior esquerda é anotada a data do nascimento

e a idade no momento de se tomar a fotografia;
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b) na parte superior esquerda, a cor dos olhos;
c) na parte inferior direita, a côr da barba;
d) na parte inferior e no centro, a forma do dorso do nariz;
e) na parte inferior esquerda, as indicações características da

orelha;
f) no centro da fotografia e à esquerda o comprimento da

orelha direita.

No espaço em branco, abaixo da fotografia, escreve-se o seguinte:
1) o nome, sobrenome, naturalidade e profissão;
2) a indicação abreviada de três sinais característicos do rosto

e das mãos;
3) para os evadidos das prisões, a data da evasão;
4) data da ordem de prisão, para os indivíduos contra os quais

tenha sido expedida a referida ordem". (Vicente Rodriguez
Ferrer —■ "Manual de Identificación Judicial", pág. 338).

Adianta Ferrer que o álbum D. K. W. foi usado em Paris.

ALTERAÇÕES DAS IMPRESSÕES DIGITAIS (V. "Dactiloscopia
Clínica").

ANÁLISE DOS DACTILOGRAMAS (Análise das Impressões Digitais,
Estudo Analítico das Impressões Digitais).
Antes de mais nada, devemos estabelecer a diferença que existe

entre "Desenho Digital", "Impressão Digital" e "Dactilograma".
Desenho Digital — é o conjunto de sulcos e cristas papilares que

se encontram nas extremidades digitais.
Impressão Digital — é o conjunto de linhas brancas e pretas

que se encontram sobre os diversos suportes, reproduzindo os "desenhos
digitais".

Dactilograma. — Podemos dizer que "Dactilograma" seja sinô¬
nimo de "Impressão Digital".

Na análise ou estudo de um dactilograma, devemos considerar:
1." — Linhas Pretas. — Em todo dactilograma ou impressão digi¬

tal encontramos um conjunto de linhas pretas correspondendo às cristas
papilares; estas linhas, em alguns tipos de desenhos digitais, formam
conjuntos ou "sistemas de linhas", que estudaremos adiante.

2." — Linhas Brancas. — Podem ser divididas em dois grupos:

a) Linhas Brancas correspondentes aos sulcos papilares; correm
passo a passo com as linhas pretas, refletindo todos os seus

acidentes;



b) Linhas Brancas de Reyna Almandos, formadas pela solução de
continuidade de duas ou mais cristas papilares, assemelhando-se
às cicatrizes de corte (V. "Linhas Brancas"); o estudo destas
últimas, recebeu o nome de "Albodactiloscopia", e as impres¬
sões digitais que as apresentam, receberam o nome de "Albo-
dactilogramas".

3." — Acidentes. — As linhas pretas correspondentes às cristas
papilares não são contínuas, apresentando acidentes constituídos por inter¬
rupções, bifurcações, confluências, etc., determinando os "Pontos Caracte¬
rísticos" ; estes constituem o principal subsídio para a determinação da
identidade de uma impressão digital.

4." — Tipo Fundamental. — As linhas pretas (cristas papilares)
assumem configurações variadas, que, entretanto, podem ser incluídas
em certas categorias que receberam o nome de "Tipos Fundamentais";
todos os sistemas de classificação dactiloscópica têm seus tipos funda¬
mentais, em maior ou menor número, e definidas as características gerais
que determinam a inclusão do dactilograma, nesta ou naquela categoria
(V. "Sistemas Dactiloscópicos").

5.° — Subtipo. — Embora perfeitamente definidas as caracterís¬
ticas que determinam os "Tipos Fundamentais", os dactilogramas apre¬
sentam certas variedades que permitiram a instituição dos subtipos
para subclassificação; via de regra, os "Tipos Fundamentais" são em
número reduzido e compreendem a classificação geral; os subtipos têm
por fim dar maior extensão à classificação, de modo a permitir desdo¬
bramentos, dentro de cada categoria ou "Tipos Fundamentais" (V.
"Chaves de Subtipos" e "Subclassificação").

6." — Poros. — Sobre as linhas pretas correspondentes às cristas
papilares, encontramos uma série interminável de pontos brancos corres¬

pondentes aos poros (V. "Poroscopia"); estes elementos constituem
ótimo processo de identificação, em certos casos.

7." — Sistemas de Linhas. — As linhas pretas, em certos tipos de
desenhos digitais, formam conjuntos, que recebem o nome de "Siste¬
mas de Linhas"; encontramos estes conjuntos ou sistemas nos tipos
chamados "Presilhas" e "Verticilos"; estes sistemas de linhas têm um

ponto de encontro — o Delta — e são delimitados pelas lanhas Dire¬
trizes (V. "Delta" e "Linhas Diretrizes").

São os seguintes os sistemas de linhas:

a) Sistema Nuclear, também chamado Núcleo -— formado pelas
linhas encerradas pelas "Linhas Diretrizes"; é considerado o
mais importante dos sistemas de linhas, porque permite clas¬
sificar a impressão digital, embora falte o delta;

b) Sistema Marginal — formado pelas linhas que acompanham
o ramo superior das "Linhas Diretrizes";
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c) Sistema Basilar ou Basal — formado pelas linhas que acom¬
panham o ramo inferior das Linhas Diretrizes, mais ou menos

paralelamente, ficando situado entre êste e a prega inter-
falangeana; (Figs. 2 e 3).

d) Sistema Supra-Marginal — formado pelas linhas que ficam
situadas entre a parte superior das linhas do Sistema Marginal
e a unha; sua utilidade é permitir, em certos casos, a deter¬
minação da mão e do dedo, a que pertence uma impressão
digital.

8." — Espessura das linhas. — As linhas pretas correspondentes
às cristas papilares não se apresentam com a mesma espessura em
todas as pessoas e em todas as idades.

Geralmente, apresentam-se com a mesma espessura em todos os
dedos de uma mesma pessoa, excluídos certos casos, que podemos dizer,
anormais.

Nas crianças, apresentam-se mais finas, aumentando de espessura
com o correr dos anos, até que se fixam numa determinada espessura,
atingida certa idade. >

Fenômeno idêntico notamos com os sulcos papilares, que aparecem
como linhas brancas nas impressões digitais ou dactilogramas.

Baseando-se neste fato, alguns autores instituíram tabelas para a
determinação da idade, pelas impressões digitais, fixando o limite máximo
de 20 ou 25 anos; pelas tabelas citadas, notamos que, para determinado
espaço linear, há um determinado número de cristas papilares, na
infância, diminuindo gradativamente, à proporção que a pessoa aumenta
em idade (V. "Idade pelas Impressões Digitais").

De um modo geral, as impressões digitais das crianças e das
mulheres apresentam cristas mais finas que as dos homens; estes apresen¬
tam cristas mais espessas; entretanto, esta regra não é absoluta, no-
tando-se, muitas vêzes, impressões digitais de senhoras, com cristas
bastante espessas e, de homens, com cristas muito finas, que à primeira
vista, se poderiam confundir com as de senhoras; isto pôsto, julgamos
não ser possível determinar o sexo pelas impressões digitais.

Outrossim, as tabelas para a determinação da idade pelas impres¬
sões digitais, são, na nossa opinião, muito teóricas, raramente condu¬
zindo a resultados positivos.

Para se proceder ao estudo de um dactilograma, devemos em
resumo:

a) estudar o tipo fundamental;

b) o subtipo; tratando-se de presilhas, recorrer também ao número
de linhas; nos verticilos, observar a posição dos deltas;

c) observar a espessura das cristas papilares, embora seja elemento
teórico;
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d) estudar a localização dos pontos característicos. (Figs. 2
e 3).

Sistema

Marginal

Sistema
Nuclear

Sistema
Basilar

Sistema

Marginal

Sistema

Nuclear

Sistema
Basilar

Sistema

Marginal

Fig. 3
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ANÁLISE DAS IMPRESSÕES DIGITAIS (V. "Análise dos Dactilo-
gramas").

ANOMALIAS

São certos defeitos dos dedos.

As anomalias podem ser congênitas ou adquiridas; as que inte¬
ressam à identificação dactiloscópica são congênitas.

São as seguintes:
Polidactilia ou Hiperdactilia —- dedos em número maior que o

normal.

Ectodactilia ou Hipodactilia — dedos em número menor que o
normal.

Braquidactilia — dedos mais curtos que o normal.
Megalodactilia — dedos mais longos que o normal.
Macrodactilia — dedos mais volumosos que o normal.
Microdactilia — dedos de tamanho muito reduzido.
Vucetich levou em conta, apenas, a sindactilia, a ectodactilia e

polidactilia.

Diz Vucetich, na sua "Dactiloscopia Comparada":
"Estas anomalias que são, com freqüência, hereditárias, têm sido

estudadas por Darwin, que as explica dentro da teoria geral do trans-
formismo, como determinadas pela influência atávica, pela "regressão
a um antecessor prodigiosamente distante". Outros autores vêem nes¬

tas anomalias, geralmente, um detentor do desenvolvimento do embrião,
ocasionada por um acidente qualquer durante o período intra-uterino.

Luiz de Pina, na sua "Dactiloscopia" propôs que, nos casos de
polidactilia, se anotasse o tipo fundamental do dedo supranumerário,
ao lado do polegar da mesma mão, do lado externo empregando-se a
letra minúscula, correspondente a êsse tipo.

Convém observar que se não confundam os casos de ectodactilia
com os de amputação; o primeiro é defeito congênito, enquanto que o
segundo é resultante de um acidente durante a existência.

Existem trabalhos especializados sobre as anomalias; entretanto,
julgamos, seu estudo não merece atenção especial do ponto de vista
de identificação dactiloscópica, porque apresentam-se com pouca fre¬
qüência.

Fontes de consulta:

Juan Vucetich — "Dactiloscopia Comparada", La Plata, 1904,
pág. 58.

Manuel Viotti — "Dactiloscopia e Policiologia", São Paulo, 1935,
pág. 113.

Luiz de Pina —- "Dactiloscopia", Lisboa (Portugal), 1938.
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ANÔMALOS (Desenhos)
A despeito da infinita variabilidade dos desenhos digitais, apresen¬

tam eles certas características que permitem classificá-los em determi¬
nados grupos ou categorias, que receberam a denominação genérica de
"Tipos Fundamentais".

Todos os sistemas de classificação dactiloscópica têm seus "Tipos
Fundamentais" e estabeleceram o critério que determina a inclusão dos
desenhos digitais nas diversas categorias.

Não obstante, certos desenhos não apresentam as características
gerais para serem incluídos nestas categorias, desafiando, assim, o sis¬
tema de classificação, São os desenhos anômalos.

Estes desenhos podem ser definidos: "É tôda impressão que se
não enquadre no sistema adotado".

No Sistema de Henry, receberam o nome de "Acidentais" (Acci-
dentals). (Fig. 4).

Fig. 4

ANASTOMOSE (ou Onastomose)
Ponto característico constituído por uma pequena crista papilar,

unindo duas outras.

Geralmente, êste "ponto característico" se decompõe em uma "con¬
fluência" e uma "bifurcação"; é considerado ponto raro (V. "Pontos
Característicos").

ANSA

Sinônimo de presilha.



ANSIFORME

Que tem a forma de "ansa" ou presilha (V. "Núcleo ansiforme").

ANTROPOIDES (Gorila, orangotango, chimpanzé, gibão).
Apresentam impressões papilares muito parecidas com as do Homem.
Faulds parece ter sido o primeiro que se dedicou ao estudo compa¬

rativo das impressões digitais do Homem e dos antropóides, concluindo
alguma semelhança.

Seguiram-se outros autores, que chegaram a resultados mais ou menos

idênticos, existindo trabalhos completos de autores abalizados sobre o

assunto.

Fontes■ de consulta:

Manuel Viotti — "Dactiloscopia e Policiologia", São Paulo, 1935.
Luiz de Pina — "Dactiloscopia", Lisboa, 1938.

ANTROPOLOGIA (Antropos — Homem; Logos — Tratado).

"É a História Natural do Homem".

"Zoologia do Homem".
"O estudo do grupo humano em conjunto, nas suas particula¬

ridades e relações com o ambiente natural".
Diz Luiz de Pina:

"Contudo, é muito vasto o sentido dêste termo; o seu significado
correto abrange todos os conhecimentos respeitantes ao Homem, conside¬
rado em sí, morfologicamente e psiquicamente e com os outros homens
(Luiz de Pina — "Dactiloscopia", Lisboa, 19-38, pág. 29).

ANTROPOLOGIA DERMOPAPILAR (Etnologia Dermopapilar — V.
"Raça").

ANTROPOMETRIA (Antropos — Homem; Metron — Medida)
"... medição do Homem total, ou em seus pormenores físicos"

(Luiz de Pina —■ "Dactiloscopia", pág. 29).

ANTROPOSCOPIA (Antropos — Homem; Skopein — Examinar)

Termo lançado por Luiz de Pina para designar a Antropologia
Física, utilizada em Identificação.

Diz êste autor:

"A Antroposcopia, assim, encerra os dois métodos de exame,
isto é, a Antropometria e a Psicometria, o que equivale a dizer, exame
completo do Homem".

(Luiz de Pina -— "Dactiloscopia", Lisboa, 1938, pág. 29).
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ARCO

Tipo de desenho digital caracterizado pela ausência do delta, ou
ângulo. As linhas mais ou menos paralelas à prega interfalangeana,
correm de um lado ao outro do dactilograma. (Fig. 5).

Fig. 5

ARCO ANGULAR

(V. "Sistemas Dactiloscópicos — Vucetich").

ARCO BIFURCADO À DIREITA

(V. "Sistemas Dactiloscópicos — Vucetich").

ARCO BIFURCADO À ESQUERDA

(V. "Sistemas Dactiloscópicos -— Vucetich").

ARCO PLANO

(V. "Sistemas Dactiloscópicos — Vucetich").

ARCO TENDIFORME

Subtipo do tipo Arco no Sistema de Henry; corresponde ao "Arco
Angular", no Sistema de Vucetich. (Fig. 6).

ARMÁRIO — CASILLERO

Termos empregados por Vucetich e Olóriz para designar os armários
nos quais procediam ao arquivamento das individuais dactiloscópicas (V.
"Arquivamento ").
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Fig. 6

ARQUIVAMENTO DACTILOSCÓPICO

Consiste em recolher ao arquivo as individuais dactiloscópicas ou os

dactilogramas, de modo que os da mesma fórmula fiquem juntos.
Assim, existem duas espécies de arquivos dactiloscópicos:
a) Arquivo decadactilar (para as individuais).
b) Arquivo monodactilar (para os dactilogramas).

(V. "Arquivamento Daetiloscópico" e "Arquivamento
Monodactilar").

A identificação dactiloscópica sem o arquivamento das individuais
ou dos dactilogramas pela respectiva fórmula, resultaria inútil; neste
arquivamento repousa, essencialmente, o valor supremo da Dactiloscopia,
como ciência positiva de identificação individual.

ARQUIVAMENTO DACTILOSCÓPICO DECADACTILAR

Foi Vucetich quem ideou e realizou o arquivamento dactiloscópico
decadactilar, em 1891, quando lançou o seu sistema de identificação
pelas impressões digitais.

Até então, os sistemas de identificação pela Dactiloscopia não man¬
tinham o arquivamento pela fórmula dactiloscópica.

Galton limitava-se ao arquivamento pela ordem cronológica, o que
destruía o valor da Dactiloscopia.

Não temos ciência de qualquer outra autoridade ter ideado o arqui¬
vamento

_ pela fórmula dactiloscópica; isto pôsto, devemos atribuir a
Juan Vucetich a prioridade dêste arquivamento.
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É bem verdade, no início, embora mais ou menos rudimentar esta
espécie de arquivamento, não deixou de proporcionar ótimos resultados,
além de servir de ponto de partida para futuro desenvolvimento neste
sentido, conforme veremos adiante.

Em resumo, o arquivamento dactiloscópico, é conseqüência lógica e
natural da fórmula dactiloscópica.

O arquivamento ideado e realizado por Vucetich era feito em dois
armários de madeira, contendo cada um 180 escaninhos (360 ao
todo); o primeiro armário era destinado às individuais dactiloscópicas
que apresentassem no polegar direito os tipos A, I, E; no segundo
armário eram arquivadas as individuais que apresentassem V no pole¬
gar direito, havendo espaços reservados ao arquivamento das indivi¬
duais que apresentassem desenhos defeituosos ou especiais (V. "Siste¬
mas Dactiloscópicos — Vucetich").

Assim se expressa Vucetich, a respeito do arquivamento:
"De modo que todas as fichas do arquivo, como fica dito, estão

classificadas dentro dos quatro grupos fundamentais, A-I-E-V, iniciais,
respectivamente, consagradas às designações de arco, presilha interna,
presilha externa e verticilo".

"Nos casos de sindactilia, polidactilia, etc., estas (as fichas) ocupa¬
rão um lugar especial no arquivo" (Juan Vucetich, "Dactiloscopia
Comparada", págs. 87-88).

Além da primeira distribuição das individuais dactiloscópicas pelo
tipo exibido pelo polegar direito, havia uma segunda distribuição pelo
polegar esquerdo, levando-se em conta o tipo fundamental dêste dedo.

Para' maior facilidade na busca (pesquisa), as individuais eram
guardadas em bainhas de cartão, de côr variável com o tipo funda¬
mental do polegar esquerdo a saber:

Polegar esquerdo — arco

— presilha interna .

— presilha externa .

— verticilo' .

(Juan Vucetich — "Dactiloscopia Coi

branco

azul

rosa

amarelo

iparada", pág. 94).

Está claro, com o reduzido número de apenas 360 escaninhos
eontidos nos dois armários, Vucetich não poderia arquivar um número
muito elevado de individuais, pois, cada escaninho contém apenas um
maço e não deve conter mais de 150 individuais.

Entretanto, ficou assim, iniciado o arquivamento dactiloscópico deca-
dactilar.

À proporção que aumentava o número de pessoas identificadas nos

países onde passou a ser adotado o Sistema de Vucetich, o seu arquiva¬
mento original começou a se tornar insuficiente para comportar elevado
número dc individuais.
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Uma reforma impunha-se.
No Serviço de Identificação de São Paulo, os armários, em número

de dois foram substituídos por blocos de aço, contendo 20 ou 25 esca¬
ninhos; seria suficiente aumentar o número de blocos de escaninhos
à medida que aumentasse o número de individuais no arquivo; ficou
resolvido temporariamente o problema.

O arquivamento feito por meio de escaninhos grupados em armá¬
rios ou blocos, era feito horizontalmente; poderia sê-lo verticalmente.

Daí, duas espécies de arquivos dactiloscópicos:
a) Horizontal — feito por meio de escaninhos, como foi ideado e

realizado por Vucetich, e seguido, ainda hoje, por muitas repartições
identificadoras; as dimensões dos escaninhos não permitem a colocação
das individuais, no sentido vertical;

b) Vertical — consiste na colocação das individuais, ocupando a
posição vertical; segundo consta, foi Olóriz quem primeiro ideou esta
espécie de arquivamento dactiloscópico; os "armários casilleros" empre¬
gados por Olóriz, continham cinco caixas destinadas ao arquivamento
vertical das individuais dactiloscópicas (Vicente Rodriguez Ferrer —

"Manual de Identificación Judicial", pág. 83).
Tudo leva a crer que Olóriz tenha lançado o arquivamento verti¬

cal, na Espanha, em 1910; entretanto, não nos é possivel precisar a data.
No Brasil, o arquivamento vertical foi lançado pelo Dr. Ricardo

Gumbleton Daunt, Diretor do Serviço de Identificação de São Paulo.
Em 1940, a referida autoridade lançou as mesas "Daunt", de aço,

com capacidade para 90.000 individuais, que seriam dispostas vertical¬
mente; outras repartições identificadoras do Brasil já têm pôsto em
prática êste processo de arquivamento.

Além de constituir um processo moderno, apresenta inúmeras vanta¬
gens ; entre elas podemos salientar a da absoluta economia de tempo,
pois o funcionário não terá necessidade de se levantar continuamente
para ir ao arquivo, isto é, aos escaninhos procurar os maços de que
necessita, evitando, assim, perda considerável de tempo e cansaço ao
funcionário; permite a cada funcionário trabalhar com certa autonomia,
pois, estando em sua mesa, e contendo esta determinadas fórmulas dacti¬
loscópicas, somente êle terá de trabalhar com as fichas destas fórmulas,
o que não acontece com os escaninhos, nos quais, todos os funcionários
trabalham com todas as fórmulas; involuntàriamente um funcionário
dificulta o trabalho de outro, pois, enquanto estiver pesquisando o

maço de uma determinada fórmula o outro funcionário que tiver de
trabalhar com o mesmo maço, deverá esperar, até que o seu colega
termine o seu serviço.

O arquivamento vertical, pelas mesas "Daunt", exige o emprêgo de
projeções de várias cores, em vez dos "cartões indicadores" e "separa¬
dores", que se empregam nos escaninhos (V. "Cartões indicadores" e
"Cartões separadores").
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O funcionamento das referidas mesas difere do dos escaninhos,
embora seja respeitado o princípio geral de arquivamento dactiloscópico
decadactilar.

Detalhes completos sobre a organização e funcionamento das mesas
"Daunt", podem ser encontrados na revista "Arquivos da Polícia Civil de
São Paulo", vol. III, 1942.

Entretanto, as mesas em apreço, em nossa opinião, têm aplicação
somente nos grandes arquivos.

Via de regra, todos os arquivos dactiloscópicos devem ter um esquema
do processo seguido para o arquivamento das individuais dactiloscópicas,
de modo a facilitar a compreensão do processo seguido para o arquiva¬
mento ; esta providência é necessária e indispensável, de vez que não
existe, ao que se sabe, um processo modêlo ou esquema estandardizado
para os arquivos; além disto, deveriam ter a chave de subtipos e o
critério seguido para a classificação e subclassificação, o que daria
uniformidade ao trabalho, no mais alto grau que seria possível atingir.

Os esquemas a que nos referimos variam sensivelmente, segundo
as proporções do arquivo; assim, num arquivo de poucas individuais,
seria contraproducente empregar-se um esquema para grandes arquivos;
somos de parecer que os esquemas fossem elaborados, à proporção que o
arquivo fôsse aumentando de proporções, partindo, do mais rudimentar,
para o mais completo; seria de toda utilidade que estes esquemas fossem
elaborados desde o início do funcionamento do arquivo, ficando, assim,
traçadas as diretrizes do trabalho, mesmo para um futuro remoto.

Os esquemas para arquivamento decadactilar que passaremos a
expor, podem ser aplicados tanto aos arquivos pelo sistema horizontal,
como aos que utilizam o vertical; seguem a seqüência natural do desen¬
volvimento dos arquivos dactiloscópicos, desde o mais elementar, até
os de maiores proporções. .

Esquema n.° 1. — Para arquivos em comêço; serão necessários
quatro escaninhos; a distribuição será feita levando-se em conta, apenas,
o tipo fundamental do polegar direito:

1.° escaninho —• A

2.° escaninho —• I

3.° escaninho — E

4.° escaninho — V.

Êste esquema permitirá o arquivamento de cêrca de 600 indivi¬
duais dactiloscópicas.

Esquema n.° 2. — Consiste no desdobramento do esquema n.° 1,
exigindo 16 escaninhos; normalmente, a distribuição é feita pelo pole¬
gar direito; entretanto, para maior uniformidade nas côres dos cartões,
faremos a distribuição pelo polegar esquerdo; assim, teremos:
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1. A-A

2. 1-A

3. E-A

4. V-A

5. A-I

6. i-i
7. E-I

8. V-I

9. A-E

10. I-E

11. E-E

12. V-E

13. A-V

14. I-V

15. E-Y

16. V-V.

Êste esquema permitirá o arquivamento de 2.400 individuais dacti-
loscópicas.

Esquema n." 3. — Se quisermos seguir uma ordem lógica, o esquema

seguinte, isto é, o n.° 3, deveria consistir no acréscimo de um dedo,
aos polegares; naturalmente, deveria ser o indicador direito; assim
teríamos, para a combinação constante do n.° 1, do esquema n.° 2:

A-A — 1

2

3

4

seguiríamos êste processo para os demais escaninhos.
Entretanto, o número de combinações seria relativamente pequeno,

havendo acúmulo de individuais em certas fórmulas, impondo-se novo

desdobramento, depois de pouco tempo.

Assim, julgamos conveniente preparar o esquema n.° 3, para 5.400
individuais; englobaremos todas as fórmulas, levando em conta, apenas,
os polegares, reservando, porém, escaninhos, para cada uma das fórmu¬
las freqüentes.

1. A-llll — 4444
A-llll — 4444

2. 1-1111 — 4444
A-llll — 4444

3. E-llll — 4444
A-llll — 4444

Cartão branco
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4.

5.

6.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

V-llll
A-llll

A-llll
1-1111

1-1111
I-llil

E-llll
1-1111

E-2333
1-1111

E-2333
1-2222

E-2333
1-3222

E-3333
1-1111

E-3333
1-2222

E-3333
1-3222

V-llll
1-1111

A-llll
E-llll

1-1111
E-llll

E-llll
E-llll

V-llll
E-llll

A-llll
V-llll

I-ílll
V-llll

E-llll
V-llll •

V-llll
V-llll ■

V-4443 •

V-llll ■

V-4443 ■

V-4442 ■

4444
4444

4444
__. 4444

—- 4444
4444

— 4444
— 4444

— 4444

Cartão branco

Exceto Séries 2333 e 3333.

Exceto Secções 2222 e 3222.

— 4444 — Exceto Secções 2222 e 3222.

Cartão rosa

4444

4444

4444

4444

4444
■ 4444

4444
4444

4444
4444

4444
4444

4444
4444

4444
4444

4442
4444

4444 — Exceto Secção 4442.

o

Cartão

amarelo
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25. V-4444 —

....

V-llll — 4443

26. V-4444 —

V-4444 —

27. A-I-E-V (polegar direito)
X (polegar esquerdo)

28. X (polegar direito)
A-I-E-V (polegar esquerdo)

29. X (polegar direito)
X (polegar esquerdo)

Expliquemos as combinações constantes dos escaninhos 27, 28, 29.
No escaninho 27, serão arquivadas as individuais que apresentem qual¬

quer dos quatro tipos fundamentais no polegar direito, enquanto que no
esquerdo, ocorre um tipo especial, um desenho defeituoso ou uma

amputação.
No escaninho 28, ao contrário, os desenhos perfeitos ocorrem no

polegar esquerdo, enquanto que no direito aparece um defeituoso.
No escaninho 29, ocorrem desenhos especiais ou defeituosos em

ambos os polegares.
Sendo um esquema para pequeno arquivo, julgamos não haver

necessidade de se reservar espaço para os desenhos especiais e defei¬
tuosos, quando ocorram em qualquer outro dedo, que não os polegares.

A partir do próximo esquema, passaremos a levar em conta os
desenhos especiais e defeituosos em qualquer dedo.

0 presente esquema permite o arquivamento de 5.400 individuais
mais ou menos.

Esquema n." 4. — Consiste no desdobramento de algumas das
fórmulas constantes do esquema n." 3.

1. A-llll

A-llll

2. A-2111
A-llll

3. A-3111
A-llll

4. A-4111
A-llll

5. 1-1111

A-llll

6. 1-2111

A-llll

7. 1-3111
A-llll

1444

4444

2444

4444

3444

4444

4444

.4444

1444

4444

2444

4444

3444
4444

Cartão branco
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8. 1-4111 — 4444
A-llll — 4444

9. E-llll — 1444
A-llll — 4444

10. E-2111 — 2444
A-llll — 4444

11. E-3111 — 3444
A-llll — 4444

12. E-4111 —. 4444
A-llll — 4444

13. V-llll — 1444
A-llll — 4444

14. V-2111 .—. 2444
A-llll —■ 4444

15. V-3111 .—. 3444
A-llll — 4444

16. V-4111 —. 4444

A-llll — 4444

17. A-I-E-V
_ —

A-

18. A-llll 1444

1-1111 — 4444

19. A-2111 — 2444

1-1111 —■ 4444

20. A-3111 — 3444

1-1111 — 4444

21. A-4111 —• 4444

1-1111 — 4444

22. 1-1111 — 1444
1-1111 —• 4444

23. 1-2111 — 2444

1-1111 ■— 4444

24. 1-3111 -— 3444

1-1111 —• 4444

25. 1-4111 — 4444

1-1111 — 4444

26. E-llll — 1444
1-1111 — 4444

27. E-2111 — 2444
1-1111 — 4444

o
*c3

o3
O

(polegar direito — desenhos per¬
feitos — polegar esquerdo A
— perfeito; desenho especial ou
defeituoso em qualquer outro
dedo, de qualquer mão).

Exceto Série 2333.

Cartão
azul
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28. E-2333 —

1-1111 — 4444 - Exceto Secções 2222 e 3222.
29. E-2333 —

....

1-2222 —

30. E-2333 —

1-3222 —

31. E-3111 — 3444 - Exceto Série 3333.
1-1111 — 4444

32. E-3333 —

1-1111 — 4444 - Exceto Secções 2222 e 3222.
33. E-3333 —

1-2222 —

34. E-3333 .—.

1-3222 —

35. E-4111 — 4444
1-1111 — 4444

36. V-llll — 1444
1-1111 — 4444

37. V-2111 — 2444
1-2111 — 2444

38. V-3111 — 3444 - Exceto Série 3333.
1-1111 — 4444

39. V-3333 —

1-1111 — 4444 - Exceto Secções 2222 e 3222,
40. V-3333 —

1-2222 —

41. V-3333 —

1-3222 —

42. V-4111 — 4444
1-1111 — 4444

43. A-I-E-V (Desenho perfeito no polegar direito;
I- Presilha Interna perfeita no polegar

esquerdo desenho especial ou defei-
tuoso em qualquer dedo de qualquer
mão).

44. A-llll — 1444

E-llll — 4444

45. A-2111 — 2444
E-llll —- 4444

46. A-3111 3444
Cartão rosaE-llll — 4444

47. A-4111 —- 4444
E-llll — 4444

48. 1-1111 — 1444
E-llll — 4444
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49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

1-2111 -

E-llll ■

1-3111 -

E-llll

1-4111 -

E-llll ■

E-llll ■

E-llll •

E-2111 ■

E-llll

E-3111 ■

E-llll

E-4111
E-llll

V-llll
E-llll

V-2111
E-llll

V-3111
E-llll

Y-4111
E-llll

A-I-E-V
E-

2444
4444

3444
4444

4444
4444

1444
4444

2444
4444

3444
4444

4444
4444

1444
4444

2444
4444

3444
4444

4444
4444

61. A-llll —- 1444

V-llll — 4444

62. A-2111 — 2444

V-llll — 4444

63. A-3111 — 3444

V-llll —- 4444

64. A-4111 — 4444
V-llll — 4444

65. 1-1111 — 1444

V-llll —- 4444

66. 1-2111 — 2444

V-llll — 4444

67. 1-3111 — 3444

V-llll __ 4444

68. 1-4111 — 4444

V-llll — 4444

(Desenho perfeito no polegar di¬
reito; Presilha Externa perfeita
no polegar esquerdo; desenho
especial ou defeituoso em qual¬
quer dedo de qualquer mão).

Cartão amarelo
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69. E-llll — 1444
V-llll — 4444

70. E-2111 — 2444
V-llll — 4444

71. E-3111 — 3444
V-llll — 4444

72. E-4111 — 4444
V-llll — 4444

73. V-llll — 1444
V-llll — 4444

74. V-2111 — 2444

V-llll _ 4444

75. V-3111 — 3444 —- Exceto Série 3333.
V-llll — 4444

76. V-3333 —

V-llll — 4444 — Exceto Secção 2222.
77. V-3333 —

V-2222 —

78. V-4111 — 4442

V-llll — 4444

79. V-4443 —

V-llll — 4444 — Exceto Secção 4442.
80. Sp. — 4443

V. — 4442

81. Ov. — 4443
V. — 4442

82. S. — 4443
V. — 4442

83. Dv. — 4443
V. — 4442

84. V. — 4444
V. — 4443

85. Sp. — 4444
V. — 4444

86. Ov. — 4444
V. — 4444

87. S. — 4444
V. — 4444

88. Dv. — 4444
V. —■ 4444

89. A-I-E-V (Desenhos perfeitos no polegar direito;
Y Verticilo perfeito no polegar esquerdo;

desenho especial ou defeituoso em

qualquer dedo de qualquer mão).
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90. A-I-E-V (Desenhos perfeitos 110 polegar direito;
X desenho especial ou defeituoso no

polegar esquerdo).

91. X (Desenho especial ou defeituoso no po- ' Cartão
At mi legar direito; desenho perfeito no / ,-1-Jcj-V

, í amarelopolegar esquerdo). I
92. X (Desenhos especiais ou defeituosos em I

X ambos os polegares).

O limite de arquivamento por êste esquema é de 12.750 individuais
dactiloscópicas.

Propositalmente deixamos de incluir no presente esquema o desdo¬
bramento das fórmulas freqüentes de presilhas (V. n.os 27, 28, 31, 32
deste esquenta) ; o desdobramento das referidas fórmulas pode ser feito
pelo subtipo do núcleo ou pelo tamanho, ou simultaneamente, pelo
subtipo do núcleo e do tamanho; neste caso, o critério é bastante
variável, havendo repartições que seguem um ou outro processo; dare¬
mos, adiante, os esquemas para o desdobramento das referidas fórmu¬
las, pelos dois processos, que poderão ser incluídos neste esquema.

Não nos é possível apresentar esquemas para o desdobramento
de tôdas as fórmulas; nos que se seguem, daremos o desdobramento
das fórmulas que julgamos merecerem estudo especial; quanto às demais,
podem ser desdobradas seguindo-se os outros esquemas.

Lògicqmente, o esquema seguinte, deveria consistir no desdobra¬
mento de cada uma das fórmulas constantes dêste esquema, em quatro,
pela combinação com a mão esquerda.

Assim, teríamos, para a fórmula n.° 1:

1. A-llll — 1444

A-llll — 1444

2. A-llll — 1444

A-2111 — 2144

3. A-llll — 1444

A-3111 — 3444

4. A-llll — 1444

A-4111 — 4444, e assim por diante.

Esquema n.° 5. — Neste esquema estudaremos o desdobramento
da fórmula A-llll — A-llll.

O desdobramento da referida fórmula somente poderá ser feito
pela combinação dos subtipos; usaremos a chave de subtipos adotada
pelo Serviço de Identificação de São Paulo (V. "Sistemas Dactiloscó-
picos — Vucetich"); poder-se-ia, entretanto, organizar idêntico esquema
com qualquer outra chave de subtipos.
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O primeiro desdobramento da fórmula em questão será o seguinte:
1. Plano (Polegar direito)

Plano (Polegar esquerdo)
2. Plano (Polegar direito)

Angular (Polegar esquerdo)
3. Plano (Polegar direito)

Bifurcado à direita (Polegar esquerdo)
4. Plano (Polegar direito)

Bifurcado à esquerda (Polegar esquerdo)
5. Angular (Polegar direito)

Plano .(Polegar esquerdo)
6. Angular (Polegar direito)

Angular (Polegar esquerdo)
7. Angular (Polegar direito)

Bifurcado à direita (Polegar esquerdo)
8. Angular (Polegar direito)

Bifurcado à esquerda (Polegar esquerdo)
9. Bifurcado à direita (Polegar direito)

Plano (Polegar esquerdo)
10. Bifurcado à direita (Polegar direito)

Angular (Polegar esquerdo)
11. Bifurcado à direita (Polegar direito)

Bifurcado à direita (Polegar esquerdo)
12. Bifurcado à direita (Polegar direito)

Bifurcado à esquerda (Polegar esquerdo)
13. Bifurcado à esquerda (Polegar direito)

Plano (Polegar esquerdo)
14. Bifurcado à esquerda (Polegar direito)

Angular (Polegar esquerdo)
15. Bifurcado à esquerda (Polegar direito)

Bifurcado à direita (Polegar esquerdo)
16. Bifurcado à esquerda (Polegar direito)

Bifurcado à esquerda (Polegar esquerdo).

Êste esquema permitirá arquivar 2.400 individuais dactiloscópicas
da fórmula A-llll — A-llll.

Esquema n.° 6. — Consiste no segundo desdobramento da fórmula
A-llll — A-llll.

Estudaremos apenas o desdobramento de uma das combinações,
a título, de exemplo; assim, desdobraremos apenas a combinação n.° 1,
do esquema anterior, isto é, Plano-Plano; para maior economia de
espaço, daremos as abreviaturas que empregaremos:
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PI. — Plano

Ang. — Angular
Bd. •—- Bifurcado à direita

Be. — Bifurcado à esquerda.

1. PI. PI. PI. PI. PI.
PI. PI. PI. PI. PI.

2. PI. Ang. PI. PI. PI.
PI. PI. PI. PI. PI.

3. PI. PI. Ang. PI. Pi.
PI. PI. PI. PI. PI.

4. PI. PI. PI. Ang. PI.
PI. PI. PI. PI. PI.

5. PI. PI. PI. PI. Ang.
PI. PI. PI. PI. PI.

6. PI. PI. PI. PI. PI.
PI. Ang. PI. PI. PI.

7. PI. PI. PI. PI. PI.
PI. PI. Ang. PI. PI.

8. PI. PI. PI. PI. PI.
PI. PI. PI. Ang. PI.

9. PI. PI. PI. PI. PI.
PI. PI. PI. PI. Ang.

10. PI. Ang. PI. PI. PI.
PI. Ang. PI. PI. PI.

11. PI. PI. Ang. PI. PI.
PI. PI. Ang. PI. PI.

12. PI. PI. PI. Ang. PI.
PI. PI. PI. Ang. PI.

13. PI. PI. PI. PI. Ang.
PI. PI. PI. PI. Ang.

14. PI. Ang. Ang. PI. PI.
PI. PI. PI. PI. PI.

15. PI. Ang. Ang. Ang. PI.
PI. PI. PI. PI. PI.

16. PI. Ang. Ang. Ang. Ang.
PI. PI. PI. PI. PI.

17. PI. Ang. Ang. Ang. Ang.
PI. Ang. PI. PI. PI.

18. PI. Ang. Ang. Ang. Ang.
PI. Ang. Ang. PI. PI.

19. PI. Ang. Ang. Ang. Ang.
PI. Ang. Ang'. Ang. PI.
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20. PI. Ang. Ang. Ang. Ang.
PI. Ang. Ang. Ang. Ang.

21. PI. Bd. PI. PI. PI.

PI. PI. PI. PI. PI.

22. PI. PI. Bd. PI. PI.

PI. PI. PI. PI. PI.

23. PI. PI. PI. Bd. PI.
PI. PI. PI. PI. PI.

24. PI. PI. PI. PI. Bd.

PI. PI. PI. PI. PI.

25. PI. PI. PI. PI. PI.
PI. Bd. PI. PI. PI.

26. PI. PI. PI. PI. PI.
PI. PI. Bd. PI. PI.

27. PI. PI. PI. PI. PI.
PI. PI. PI. Bd. PI.

28. PI. ,P1. PI. PI. PI.
PI. PI. PI. PI. Bd.

29. PI. Bd. PI. PI. PI.
PI. Bd. PI. PI. PI.

30. PI. PI. Bd. PI. PI.
PI. PI. Bd. PI. PI.

31. PI. PI. PI. Bd. PI.

PI. PI. PI. Bd. PI.

32. PI. PI. PI. PI. Bd.
PI. PI. PI. PI. Bd.

33. PI. Bd. Bd. PI. PI.

PI. PI. PI. PI. PI.

34. PI. Bd. Bd. Bd. PI.
PI. PI. PI. PI. PI.

35. PI. Bd. Bd. Bd. Bd.
PI. PI. PI. PI. PI.

36. PI. Bd. Bd. Bd. Bd.

PI. Bd. PI. PI. PI.

37. PI. Bd. Bd. Bd. Bd.
PI. Bd. Bd. PI. PI.

38. PI. Bd. Bd. Bd. Bd.
PI. Bd. Bd. Bd. PI.

39. PI. Bd. Bd. Bd. Bd.
PI. Bd. Bd. Bd. Bd.

40. PI. Be. PI. PI. PI.

PI. PI. PI. PI. PI.



41. PI. PI. Be. PI. PI.
PI. PI. PI. PI. PI.

42. PI. PI. PI. Be. PI.
PI. PI. PI. PI. PI.

43. PI. PI. PI. PI. Be.
PI. PI. PI. PI. PI.

44. PI. PI. PI. PI. PI.
PI. Be. PI. PI. PI.

45. PI. PI. PI. PI. PI.
PI. PI. Be. PI. PI.

46. PI. PI. PI. PI. PI.
PI. PI. PI. Be. PI.

47. PI. PI. PI. PI. PI.
PI. PI. PI. PI. Be.

48. PI. Be. PI. PI. PI.
PI. Be. PI. PI. PI.

49. PI. PI. Be. PI. PI.
PI. PI. Be. PI. PI.

50. PI. PI. PI. Be. PI.
PI. PI. PI. Be. PI.

51. PI. PI. PI. PI. Be.
PI. PI. PI. PI. Be.

52. PI. Be. Be. PI. PI.
PI. PI. PI. PI. PI.

53. PI. Be. Be. Be. PI.
PI. PI. PI. PI. PI.

54. PI. Be. Be. Be. Be.
PI. PI. PI. PI. PI.

55. PI. Be. Be. Be. Be.
PI. Be. PI. PI. PI.

56. PI. Be. Be. Be. Be.
PI. Be. Be. PI. PI.

57. PI. Be. Be. Be. Be.
PI. Be. Be. Be. PI.

58. PI. Be. Be. Be. Be.
PI. Be. Be. Be. Be.

Êste esquema permite o arquivamento de 8.700 individuais da fór-mula A-llll — A-llll.
Observemos que procedemos à combinação dos subtipos dois a dois;é claro que os subtipos, numa individual dactiloscópica, podem aparecercombinados em maior número, donde maior possibilidade de combinações;o esquema que vimos de expor constitue apenas um exemplo, que poderáservir como ponto de partida para outras combinações.



Esquema n.° 7. — Estudaremos o desdobramento das fórmulas

freqüentes de presilhas, isto é:

E-2333 — 1-2222
E-2333 — 1-3222

E-3333 — 1-2222

E-3333 — 1-3222

A título de exemplo desdobraremos somente a fórmula E-3333 —

1-2222; êste esquema poderá ser adaptado às demais fórmulas fre¬
qüentes de presilhas.

Somos de opinião que o primeiro desdobramento destas fórmulas
deve ser feito pelo subtipo do núcleo, passando-se, depois, ao desdo¬
bramento pelo tamanho do mesmo (contagem de linhas).

Assim, passemos ao primeiro desdobramento da fórmula em apreço:

E-nor. 3-3-3-3
I-nor. 2-2-2-2

E-nor. 3-3-3-3
I-vd. 2-2-2-2

E-vd. 3-3-3-3
I-nor. 2-2-2-2

E-vd. 3-3-3-3
I-vd. 2-2-2-2

Êste esquema permitirá o arquivamento de 600 individuais da
fórmula em questão.

Esquema n.' 8. — compreende o segundo desdobramento da fór¬
mula E-3333 — 1-2222, levando-se em conta, apenas os dois subtipos
do núcleo — Normal-Invadida.

1. E-nor. 3 nor. 3 nor. 3 nor. 3 nor.

I-nor. 2 nor. 2 nor. 2 nor. 2 nor.

2. E-nor. 3 vd. 3 nor. 3 nor. 3 nor.

I-nor. 2 nor. 2 nor. 2 nor. 2 nor.

3. E-nor. 3 nor. 3 vd. 3 nor. 3 nor.

I-nor. 2 nor. 2 nor. 2 nor. 2 nor.

4. E-nor. 3 nor. 3 nor. 3 vd. 3 nor.

I-nor. 2 nor. 2 nor. 2 nor. 2 nor.

5. E-nor. 3 nor. 3 nor. 3 nor. 3 vd.
I-nor. 2 nor. 2 nor. 2 nor. 2 nor.

6. E-nor. 3 nor. 3 nor. 3 nor. 3 nor.

I-nor. 2 vd. 2 nor. 2 nor. 2 nor.

7. E-nor. 3 nor. 3 nor. 3 nor. 3 nor.

I-nor. 2 nor. 2 vd. 2 nor. 2 nor.
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8. E-nor. 3 nor. 3 nor. 3 nor. 3 nor.
I-nor. 2 nor. 2 nor. 2 vd. 2 nor.

9. E-nor. 3 nor. 3 nor. 3 nor. 3 nor.
I-nor. 2 nor. 2 nor. 2 nor. 2 vd.

10. E-nor. 3 vd. 3 nor. 3 nor. 3 nor.
I-nor. 2 vd. 2 nor. 2 nor. 2 nor.

11. E-nor. 3 nor. 3 vd. 3 nor. 3 nor.
I-nor. 2 nor. ■ 2 vd. 2 nor. 2 nor.

12. E-nor. 3 nor. 3 nor. 3 vd. 3 nor.
I-nor. 2 nor. 2 nor. 2 vd. 2 nor.

13. E-nor. 3 nor. 3 nor. 3 nor. 3 vd.
I-nor. 2 nor. 2 nor. 2 nor. 2 vd.

14. E-nor. 3 vd. 3 vd. 3 nor. 3 nor.
I-nor. 2 nor. 2 nor. 2 nor. 2 nor.

15. E-nor. 3 vd. 3. vd. 3 vd. 3 nor.
I-nor. 2 nor. 2 nor. 2 nor. 2 nor.

16. E-nor. 3 vd. 3 vd. 3 vd. 3 vd.
I-nor. 2 nor. 2 nor. 2 nor. 2 nor.

17. E-nor. 3 vd. 3 vd. 3 vd. 3 vd.
I-nor. 2 vd. 2 nor. 2 nor. 2 nor.

18. E-nor. 3 vd. 3 vd. 3 vd. 3 vd.
I-nor. 2 vd. 2 vd. 2 nor. 2 vd.

19. E-nor. 3 vd.: 3 vd. 3 vd. 3 vd.
I-nor. 2 vd. 2 vd. 2 vd. 2 nor.

20. E-nor. 3 vd. 3 vd. 3 vd. 3 vd.
I-nor. 2 vd. 2 vd. 2 vd. 2 vd.

21. E-nor. 3 nor. 3 nor. 3 nor. 3 nor.
I-nor. 2 vd. 2 vd. 2 vd. 2 vd.

Êste esquema permitirá o arquivamento de 3.150 individuais da fór¬mula em aprêço; sendo 4 as fórmulas freqüentes de presilhas, segue-seque êste esquema permitirá arquivar 3.150 x 4 = 12.600 individuais dasfórmulas freqüentes de presilhas.
Estas fórmulas ocorrem com uma freqüência de 7 % ; daí seconcluir que o esquema em aprêço é aplicável a um arquivo de maisou menos 150.000 individuais.
Esquema n.° 9. — Consiste no desdobramento de fórmulas freqüen¬tes de presilhas pelo tamanho do núcleo; seguiremos o critério adotadopelo Serviço de Identificação de São Paulo:

Pequenas —

Médias —

Grandes —

Pq.
Md.

Gd.

— 1 .a 6 linhas
— 7 a 11 linhas
—- mais de 12 linhas, inclusive.
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Êste desdobramento é feito em combinação com o subtipo pela
•configuração do núcleo.

1. E-nor. Pq. — 3-3-3-3
I-nor. Pq. — 2-2-2-2

2. E-nor. Pq. — 3-3-3-3
I-nor. Md. — 2-2-2-2

3. E-nor. Pq. — 3-3-3-3

I-nor. Gd. — 2-2-2-2

4. E-nor. Md. — 3-3-3-3
I-nor. Pq. — 2-2-2-2

5. E-nor. Md. — 3-3-3-3
I-nor. Md. — 2-2-2-2

6. E-nor. Md. — 3-3-3-3
I-nor. Gd. — 2-2-2-2

7. E-nor. Gd. — 3-3-3-3
I-nor. Pq. — 2-2-2-2

8. E-nor. Gd. — 3-3-3-3

I-nor. Md. — 2-2-2-2

9. E-nor. Gd. — 3-3-3-3
I-nor. Gd. — 2-2-2-2

Êste esquema é aplicável às demais combinações a que nos refe¬
rimos 110 esquema anterior, para o desdobramento das fórmulas fre¬
qüentes de presilhas.

Esquema n.° 10. — Desdobramento inicial da fórmula V-4-4-4-4 —

V-4-4-4-4, pela combinação de dois subtipos do núcleo nos polegares;
no esquema seguinte, procederemos ao desdobramento pela combi¬
nação de dois subtipos em todos os dedos.

1. Sp. _ 4-4-4-4

Sp. — 4-4-4-4

2. Sp. — 4-4-4-4
Ov. — 4-4-4-4

3. Sp. — 4-4-4-4
s. — 4-4-4-4

4. Sp. _ 4-4-4-4
Dv. — 4-4-4-4

5. Ov. — 4-4-4-4

Sp. — 4-4-4-4

6. Ov. —- 4-4-4-4
Ov. — 4-4-4-4

7. Ov. — 4-4-4-4
s. — 4-4-4-4



— 38 —

Êste desdobramento permitirá arquivar 2.400 individuais da fórmula
em questão.

Esquema n.° 11. —- Consiste no segundo desdobramento da fór¬
mula V-4-4-4-4 — V-4-4-4-4.

Êste desdobramento é obtido pela combinação dos subtipos, dois
a dois.

1. Sp. Sp. Sp. Sp. Sp.
Sp. Sp. Sp. Sp. Sp.

2. Sp. Ov. Sp. Sp. Sp.
Sp. Sp. Sp. Sp. Sp.

3. Sp. Sp. Ov. Sp. Sp.
Sp. Sp. Sp. Sp. Sp.

4. Sp. Sp. Sp. Ov. Sp.
Sp. Sp. Sp. Sp. Sp.

5. Sp. Sp. Sp. Sp. Ov.

Sp. Sp. Sp. Sp. Sp.
6. Sp. Sp. Sp. Sp. Sp.

Sp. Ov. Sp. Sp. Sp.
7. Sp. Sp. Sp. Sp. Sp.

Sp. Sp. Ov. Sp. Sp.
8. Sp. Sp. Sp. Sp. Sp.

Sp. Sp. Sp. Ov. Sp.

Ov. —■ 4-4-4-4
Dv. — 4-4-4-4

S. — 4-4-4-4

Sp. — 4-4-4-4
S. — 4-4-4-4
Ov. — 4-4-4-4

S. — 4-4-4-4
S. — 4-4-4-4

S. — 4-4-4-4
Dv. — 4-4-4-4

Dv. — 4-4-4-4

Sp. — 4-4-4-4

Dv. — 4-4-4-4
Ov. — 4-4-4-4

Dv. — 4-4-4-4
S. — 4-4-4-4

Dv. — 4-4-4-4
Dv. — 4-4-4-4

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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30. Sp. Sp. S. Sp: Sp.
Sp. Sp. S. Sp. Sp.

31. Sp. Sp. Sp. S. Sp.
Sp. Sp. Sp. S. Sp.

32. Sp. Sp. Sp. Sp. S.
Sp. Sp. Sp. Sp. s.

33. Sp. S. S. Sp. Sp.
Sp. Sp. Sp. Sp. Sp.

34. Sp. S. S. S. Sp.
Sp. Sp. Sp. Sp. Sp.

35. Sp. S. S. S. S.
Sp. Sp. Sp. Sp. Sp.

36. Sp. S. S. S. S.
Sp. S. Sp. Sp. Sp.

37. Sp. S. S. S. S.
Sp. S. S. Sp. Sp.

38. Sp. S. S. S. S.
Sp. S. S. S. Sp.

39. Sp. S. S. S. S.
Sp. S. S. S. S.

40. Sp. Dv. Sp. Sp. Sp.
Sp. Sp. Sp. Sp. Sp.

41. Sp. Sp. Dv. Sp. Sp.
Sp. Sp. Sp. Sp. Sp.

42. Sp. Sp. Sp. Dv. Sp.
Sp. Sp. Sp. Sp. Sp.

43. Sp. Sp. Sp. Sp. Dv.
Sp. Sp. Sp. Sp. Sp.

44. Sp. Sp. Sp. Sp. Sp.
Sp. Dv. Sp. Sp. Sp.

45. Sp. Sp. Sp. Sp. Sp.
Sp. Sp. Dv. Sp. Sp.

46. Sp. Sp. Sp. Sp. Sp.
Sp. Sp. Sp. Dv. Sp.

47. Sp. Sp. Sp. Sp. Sp.
Sp. Sp. Sp. Sp. Dv.

48. Sp. Dv. Sp. Sp. Sp.
Sp. Dv. Sp. Sp. Sp.

49. Sp. Sp. Dv. Sp. Sp.
Sp. Sp. Dv. Sp. Sp.

50. Sp. Sp. Sp. Dv. Sp.
Sp. Sp. Sp. Dv. Sp.
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51. Sp. Sp. Sp. Sp. Dv.

Sp. Sp. Sp. Sp. Dv.

52. Sp. Dv. Dv. Sp. Sp.
Sp. Sp. Sp. Sp. Sp.

53. Sp. Dv. Dv. Dv. Sp.
Sp. Sp. Sp. Sp. Sp.

54. Sp. Dv. Dv. Dv. Dv.

Sp. Sp. Sp. Sp. Sp.
55. Sp. Dv. Dv. Dv. Dv.

Sp. Dv. Sp. Sp. Sp.
56. Sp. Dv. Dv. Dv. Dv.

Sp. Dv. Dv. Sp. Sp.
57. Sp. Dv. Dv. Dv. Dv.

Sp. Dv. Dv. Dv. Sp.
58. Sp. Dv. Dv. Dv. Dv.

Sp. Dv. Dv. Dv. Dv.

Êste esquema permitirá o arquivamento de 8.700 individuais da
fórmula V-4-4-4-4 — V-4-4-4-4.

Esquema n.° 12. — Consiste no desdobramento do esquema ante¬
rior, pela combinação dos subtipos do núcleo com os subtipos pela
posição dos deltas.

1. Sp. — ddd.

Sp. — ddd.

2. Sp. — ddd.

Sp. — ded.

3. Sp. — ddd.

Sp. CO.

4. Sp. —1 ded.

Sp. — ddd.

5. Sp. — ded.

Sp. —■ ded.

6. Sp. — ded.

Sp. CO.

7. Sp. — Co.

Sp. — ddd.

8. Sp. — Co.

Sp. — ded.

9. Sp. — Co.
Sp. — Co.

Êste processo, aplicado às demais combinações, elevará muito a
capacidade de desdobramento da fórmula V-4444 — V-4444.

É também aplicável às demais fórmulas de verticilos.



Os esquemas que vimos de expor são aplicáveis ao Sistema de
Vucetich; adotámos a chave de subtipos utilizada pelo Serviço de
Identificação de São Paulo.

Poderão, entretanto, ser adaptados às demais chaves de subtipos.
No sistema de Henry segue-se o arquivamento vertical, conse¬

qüente à fórmula dactiloscópica.
Esta é dada sob a forma de fração ordinária, na qual o nume¬

rador indica a fileira vertical, e o denominador a horizontal (V.
"Sistemas Dactiloscópicos — Henry").

ARQUIVAMENTO DACTILOSCÓPICO MONODACTILAR

Consiste em recolher ao arquivo monodactilar, as impressões dos
criminosos, principalmente, autores de furtos e roubos, bem como, as
impressões colhidas nos locais de crime, que, por qualquer circuns¬
tância, não tenham sido identificadas.

Normalmente, o arquivamento monodactilar, é feito pelo sistema
vertical.

As impressões são tomadas em fichas isoladas, tendo cada uma o

nome de um dedo; dada a fórmula pelo sistema adotado, é arquivada
com as fichas de fórmulas idênticas.

A primeira experiência sôbre os arquivos monodactilares foi feita
pelo Dr. Federico Olóriz Aguilera, na Faculdade de Direito de Madri,
em 1910 ("Revista de Legislación y Jurisprudência" 1910, pág. 429 —

citada por Ferrer — "Manual de Identificación Judicial", pág. 150-152).
Depois desta primeira tentativa, surgiram inúmeros sistemas de

classificação monodactilar.
Considerando-se os poucos elementos que se podem computar

numa única impressão digital, o arquivamento monodactilar, é limi¬
tado a um reduzido número de fichas, ao contrário do que acontece
com os arquivos decadactilares, nos quais, além dos elementos natu¬
ralmente computados em cada impressão, esta é combinada com outras
nove, donde se concluir, que o limite de arquivamento decadactilar é
bastante extenso, excedendo de muito a população da terra.

Admite-se que os melhores sistemas de classificação monodactilar
não permitem arquivar mais de 200.000 fichas (dactilogramas).

Daí, a constante preocupação dos funcionários desta espécie de
arquivos, em descarregá-los continuamente, pela constante retirada
dos dactilogramas dos criminosos falecidos ou que tenham sido conde¬
nados a penas muito longas.

As repartições identificadoras das cidades mais importantes do
mundo, dispõem de arquivos monodactilares.

Deixaremos de citar tôdas estas cidades, por ser demasiado extenso
-é não nos interessar diretamente.
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Entretanto, podemos, adiantar, em quase todos os países onde se
adota o Sistema Dactiloscópico de Henry, emprega-se o Sistema Mono-
dactilar de Battley.

No Brasil, não existe um sistema para todos os Estados; assim,
em São Paulo, emprega-se o Sistema Decival do Sr. Roberto Thut; no
Rio de Janeiro o Sistema Brasileiro do sr. Cláudio de Mendonça; o
Estado de Minas Gerais adota um sistema baseado no de Battley, adapta¬
ção feita pelo Sr. Elmar G. Queiroga; alguns Estados empregam os
sistemas adotados por um ou outro dos Estados acima.

Não nos aventuraremos a discutir os méritos ou os defeitos dos
diferentes sistemas de arquivamento monodactilar; via de regra, o
arquivamento é conseqüência lógica e natural do sistema de classifi¬
cação; se êste é bom, aquele apresenta bons resultados; se, porém,
tem mais inconvenientes do que vantagens, o arquivamento resulta
deficiente.

Entretanto, apesar de decorridos muitos anos de aplicação dos
sistemas monodactilares, cremos estarmos atravessando uma fase de
experiências; ainda não podemos dizer a última palavra sobre o assunto.

Podemos, todavia, adiantar que o Sistema de Battley teve de
sofrer uma modificação, no "Federal Bureau of Investigation", quando
o arquivo monodactilar de Washington, Estados Unidos, atingiu a
149.000 dactilogramas, correspondentes a 14.900 criminosos.

No Brasil, devemos citar, sem favor algum, o êxito obtido pelo
Arquivo Monodactilar do Serviço de Identificação de São Paulo.

Neste, o número de laudos por pesquisa é simplesmente elevado,
em comparação com os dos outros Estados e mesmo com outros países
sul-americanos; embora, alguns laudos tenham sido conseqüência de
simples confronto, a maioria é dada por pesquisa, o que vem provar:

1." -— a excelência do sistema de classificação monodactilar adotado;
2." — o interêsse e esforço despendido pelos funcionários identifi¬

cadores de locais de crime e pesquisadores; aqueles na
colheita de impressões nos locais de crime e estes na sua

identificação no arquivo.

Consta, em São Paulo, tenha-se conseguido a maior porcentagem
de laudos por pesquisa, no Brasil.

ARQUIVO DACTILOSCÓPICO

Dependência onde são recolhidas as individuais dactiloscópicas ou
os dactilogramas (V. "Arquivamento Dactiloscópico Decadactilar" e

"Arquivamento Dactiloscópico Monodactilar").

ARQUIVO DACTILOSCÓPICO DECADACTILAR

Dependência onde são arquivadas as individuais dactiloscópicas (V,
"Arquivamento Dactiloscópico Decadactilar").



ARQUIVO DACTILOSCÓPICO MONODACTILAR

Dependência onde são arquivados os dactilogramas dos criminosos
e, bem assim, as impressões colhidas nos locais de crime, identificadas
ou não.

ARQUIVO DE PRONTUÁRIOS

Dependência onde são recolhidos os prontuários (V. "Prontuários").
Estes são arquivados por ordem numérica, em gavetas com capa¬

cidade para 50 prontuários cada uma; na fachada destas gavetas
são colocados rótulos, indicando os números dos prontuários ali con¬

tidos; exemplo: 1 a 50; 51 a 100, etc..

ASSINALAMENTO ANTROPOMÉTRICO (V. "Identificação — Sis¬
tema de Bertillon").

ASSINALAMENTO DAS MARCAS PARTICULARES (V. "Identifi¬
cação — Sistema de Bertillon").

ASSINALAMENTO DESCRITIVO (V. "Identificação — Sistema de
Bertillon").

ASSINALAMENTO DOS PONTOS CARACTERÍSTICOS

Consiste em "marcar" os pontos característicos de um dactilo-
grama, a-fim-de estabelecer sua identidade.

Este trabalho é executado sobre fotografia ampliada de duas
impressões digitais, com o propósito de se verificar se se trata da
mesma impressão ou não (V. "Impressão Testemunha" e "Impressão
Suspeita").

As fotografias assim assinaladas fazem parte do laudo, a-fim-de
se provar que se trata da mesma impressão digital (V. "Laudo" e
"Locais de Crime").

Assim, fica estabelecido que a identidade de um dactilograma é
decorrente dos pontos característicos.

Dadas duas impressões digitais semelhantes, deseja-se saber se se
trata da mesma impressão, isto é, se se trata da impressão do mesmo

dedo; a resposta poderá ser dada com absoluta segurança pelos pontos
característicos.

Encontrada uma impressão digital ou fragmento num local de
crime, e tendo-se em mãos outra impressão que se suspeita ser idên¬
tica à encontrada no local, procedemos ao cotêjo dos pontos caracte¬
rísticos a-fim-de estabelecer sua identidade.

Existem vários processos para o assinalamento dos pontos caracte¬
rísticos ;



1.° — Irradiação. — Consiste em dividir o dactilograma em qua¬
tro setores; para isto, traça-se uma reta A-B mais ou menos perpen¬
dicular à prega interfalangeana, passando por dois pontos caracterís¬
ticos, situados, o primeiro no ponto mais alto e o segundo 110 ponto
mais baixo da impressão; traça-se, mais ou menos pelo meio de A-B,
uma reta C-D, passando também por dois pontos característicos, situa¬
dos, o primeiro na extremidade direita e o último na extremidade es¬

querda da impressão; fica assim, o dactilograma dividido em quatro seto¬
res; em seguida traçam-se setas partindo de cada ponto característico
para a margem; o assinalamento dos pontos característicos obedece à
direção dos ponteiros do relógio, isto é, da esquerda para a direita;
as setas partindo dos pontos característicos são numeradas seguida¬
mente, a partir de "1", que começa no setor A-D; quando coincidir
que uma mesma seta corte dois pontos característicos ou mais, esta
receberá tantos números, quantos os pontos característicos que houver
cortado; terminado êste trabalho, relacionam-se os pontos caracterís¬
ticos encontrados.

2.° —- Executa-se o traçado acima descrito: convenciona-se um

número para cada ponto característico, por exemplo:
1 — ponto,
2 -— ilhota,
3 — confluência de linhas, e assim por diante;

as setas partindo dos pontos característicos recebem o número conven¬

cionado para êsse ponto; finalmente, relacionam-se os pontos caracte¬
rísticos encontrados. (Fig. 7).

<9

Fig. 7



3." — Consiste em cobrir os pontos característicos encontrados,
com tinta transparente, convencionando-se uma côr para cada ponto
característico; finalmente, relacionam-se os pontos característicos
encontrados.

4.° — Consiste em traçar setas partindo de cada ponto caracte¬
rístico para a margem, sem dividir o dactilograma em setores; a
numeração pode começar da esquerda alta, descendo até o último
ponto característico encontrado do lado esquerdo do dactilograma,
seguindo, depois, pela direita baixa, terminando na direita alta; neste
processo, considera-se imaginàriamente o dactilograma dividido ao meio,
por uma linha vertical; relacionam-se os pontos característicos.

B.° — Ottolenghi. — A partir do centro do dactilograma, divide
êste em 16 setores, determinados por 16 raios; os raios são numerados
seguidamente, da esquerda para a direita, partindo da horizontal que
passa pelo centro do dactilograma; os setores determinados pelos raios,
são designados por letras. Relacionam-se os pontos característicos
encontrados.

Os trabalhos de assinalamento são executados simultâneamente
sôbre duas fotografias, sendo, uma da "Impressão Suspeita" e a outra
da "Impressão Testemunha"; os pontos característicos encontrados em
ambas as impressões devem ser idênticos e identicamente localizados.

A afirmativa da identidade da impressão é decorrente do número
de pontos característicos encontrados.

Êste número é variável, de lugar para lugar, não havendo um
critério uniforme.

Normalmente, 12 pontos permitem afirmar a identidade de um

dactilograma.
Ferrer, assim se expressa a êste respeito:

"a) doze pontos evidentes: a impressão é clara — certeza
indiscutível;

b) 8 a 12 pontos: caso limite em que a certeza está condi¬
cionada:

à nitidez da impressão;
à raridade do tipo;
à presença do centro da figura ou do triângulo na

parte decifrável;
à presença de poros;

à perfeita e evidente distância das cristas e sulcos
papilares, à direção das linhas e ao valor angular
das bifurcações; neste caso, a certeza se impõe
depois de alguma discussão;
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c) menor número de pontos: a impressão por sí mesma não
proporciona a certeza, porém, unicamente, a presunção
proporcional ao número de pontos encontrados e à sua

nitidez" (Vicente Rodrig-uez Ferrer — "Manual de Iden-
tificación Judicial", pág'. 146-147).

As informações acima são de Locard, segundo adianta Ferrer.
Estudemos os itens acima.

Nitidez da impressão. — Fatores vários concorrem na revelação e
aproveitamento das impressões digitais nos locais de crime; nem sem¬
pre o identificador consegue impressões com a necessária legibilidade
para se estabelecer, fàcilmente, sua identidade.

Raridade do Tipo. — Quanto mais raro fôr o tipo da impres¬
são, tanto mais fàcilmente é ela identificada; as impressões de tipo
comum, excluídos os casos de nitidez, dificultam o trabalho de pes¬
quisa.

Centro da figura e delta. — Nem sempre as impressões colhidas
nos locais de crime, apresentam o centro ou o delta; no geral, são por
assim dizer, estrias mais ou menos largas, apresentando uma parte
de cada sistema de linhas (basilar, nuclear, marginal); o delta rara¬
mente aparece.

Distância das cristas e sulcos. — A espessura das cristas papilares
e os intervalos interpapilares, na maioria dos casos não correspondem
ao natural, devido à maior ou menor pressão com que os delinqüentes
costumam tocar nos objetos.

ATESTADO DE ANTECEDENTES

"É um documento fornecido pelas repartições identificadoras,
segundo o qual uma pessoa prova que não registra antecedentes crimi¬
nais nessa repartição".

"Êsses documentos são expedidos a requerimento da parte interes¬
sada, tal como a carteira de identidade".

AZELHA

Sinônimo de presilha (Luiz de Pina —- "Dactiloscopia", pág. 137).

B
BIBLIOGRAFIA DACTILOSCÓPICA

A biblioteca técnica dactiloscópica é vastíssima; na impossibilidade
de mencionar todos os trabalhos publicados, quer como simples artigos,
quer enfeixados em livros, resolvemos mencionar os mais em evidên¬
cia, e aqueles que consultámos na preparação dêste trabalho.

Almandos (Dr. Luiz Reyna). — "Estúdio grafico comparactivo de
la ficha de Vucetich y de la dei Finger Prints de Galton".

"Dactiloscopia Argentina".
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Alvariza. — "Técnica Dactiloscopica", in "Revista de Identifi-
cación y Ciências Penales", 1937.

Aznar. —• "Sur L'origine des lignes blanches dactiloscopiques",
in "Revue Internationel de Criminalistique", n.° 8, 1933.

Bonnevie (Kristine). — "Recherches nouvelles sur les dessins
papillaires des doigts humaines", in "Buletin de la Societé
des Formes Humaines", ns. 3 e 4, 1939, Paris.

Borgerhoff. — "Contribuition a 1'Histoire de la Dactyloscopie —-

Periode Empirique", in "Bulletin de la Societé de Antropo-
logie" — Tômo XLVI, 1931, Bruxelas.

Cestan, Descomps e Euziere. -—- "Les empreints digitales dans les
lesions nerveuses du membre superieur. Leur application au

diagnostic des nervites traumatiques", in "Presse Medicale",
n.° 33, de 8 de junho de 1916, Paris.

Claude (Henry) e Chauvet (Stephan). — "Semiologie reelles des
sections totales des nerfs mistes peripheriques. Considera-
tions sur la tecnique concernent a l'etude des troubles de la
sensibilité, les modifications des reactions vasomotrices et sudo-
rales. Les alterations trophiques, osteo-articulaires et cuta-
nées", Paris, 1911.

Cruz (Eurico). — "Necessidade da fundação de um congresso
policial sul-americano".

Castellanos (Israel). — "Dactiloscopia Clínica", Havana, 1935.
Domingues (Aurélio). — "Les Lignes Blanches", in "Revue Inter¬

nationel de Criminalistique", n." 9, 1933.
Daunt (Ricardo Gumbleton). — Diversas publicações.
Ferrer (Vicente Rodriguez). — "Manual de Identificación Judi¬

cial", Barcelona, 1921.
Faria (Antônio Bento de). — "Necessidade de se uniformizar a

ação da polícia nos países americanos".
Frecon. — "Das impressões em geral e de sua aplicação na

prática da medicina judiciária".
Galton (Francis). — "Personal Identification and Description",

Londres, 1888.
"Finger Prints", Londres, 1892.

Guimarães (Argeu). —- "Epítome de Dactiloscopia".
Heinrich. — "Dactylographischer Index".
Henckel (K. O.). — "Contribuciones al estúdio de la Antropo¬

logia Chilena. La disposicion de las crestas papilares de las
falangetas en la población de la província de Concepción",
in "Boletin de la Sociedad de Biologia de Concepción", Chile,
Tômo V e VI, 1931 e 1932.
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Henry (Edward Richard). — "Classifications and Uses of Finger
Prints", Londres, 1900.

Kehdy (Carlos). — "Elementos de Dactiloscopia". "A Dacti-
loscopia nos Locais de crime". "A Dactiloscopia nos Esta¬
belecimentos Bancários".

Locard (Edmond). — "L'Identificacion des recidivistes", Paris,
1909.

"Traité de Criminalistique", vol. T, 1931.
Lopes (Carlos). — "As Impressões Digitais nos Portugueses

(subsídio para seu estudo)", in "Revista da Repartição de
Antropologia Criminal, Psicologia Experimental e Identifi¬
cação Civil do Pôrto", n.° 2, vol. I, 1931.

Lerich (L.). — "Valeur Probant des lignes blanches dact.yios-
copiques", in "Revue Internationel de Criminalistique", n.° 5,
1933.

Lima (A. de Souza). — "Medicina Legal".
Lisboa (Justiniano). — "Breve Notícia da Organização do Serviço

de Identificação de São Paulo".

Obligio (Júlio). — "Analizis de Libros e Revistas", in "Revista de
Criminologia, Psiquiatria y Medicina Legal", Ano XIX, n.°
109, 1932, Buenos Aires.

Oliveira e Costa Júnior (João B. de). — "Contribuição para o
Estudo das Linhas Brancas Dactiloscópicas e do Seu Valor na

Identificação", São Paulo, 1933.
Pacheco (Félix). — "A Identificação pelas Impressões Digitais".

"O Problema da Identificação".
Pina (Luiz de). —- "Variedade na distribuição dos desenhos digi¬

tais da mão nos portugueses do Norte. — Comunicação apre¬
sentada à II Reunião da Sociedade Anatômica Portuguesa",
Pôrto, 1934.

"A distribuição das figuras papilares dos dedos nos indí¬
genas negros das Colônias Portuguesas. — I Con¬
gresso Nacional de Antropologia Colonial". Pôrto,
1934.

"João de Barros e a Dactiloscopia Oriental", Pôrto, 1936.
"A propósito de raras disposições das cristas papilareã

digitais", Pôrto, 1935.
"A Propósito de Alterações das Figuras Papilares Digi¬

tais". Pôrto, 1935.
Peixoto (Afrânio). —- "Medicina Legal".
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Pinto (0. Miranda). — "La Determination du doigt dans recher-
ches dactyloscopiques".

Quesada. — "Comprobación de la Reincidência".

Ruby (C.). — "Empreintes digitales. Essai de classification natu-
relle", in "Buli. de la Soe. d'Et. des Formes Humaines".

Ribeiro (Leonídio). — "A Lepra é Capaz de Alterar os Desenhos
Papilares das Impressões Digitais". Rio de Janeiro, 1934.

Sarachaga (Alejandro). — "La Dactiloscopia como procedimiento
de Identidad", in "Revista de Criminologia, Psiquiatria y
Medicina Legal", n.° extraordinário, Buenos Aires, 1936.

Senet (Rodolfo). — "La Dactiloscopia y la Herencia".
Stockis (Eugene). — "Le dessin papillaire digital dans l'art prehis-

torique", in "Revue Antropologique", Paris, 1920.
"Les petroglyphes de Gavr'Inis et leur interpretation",

Paris, 1921.
Valadares (Manoel). — "Impressões Dgitais", in "Arquivo da

Repartição de Antropologia Criminal, Psicologia Experimen¬
tal e Identificação Civil do Pôrto". N.°, 2, Vol. I, 1931,
Pôrto.

Viotti (Manuel). — "Dactiloscopia".

"Dactiloscopia e Policiologia", São Paulo, 1935.
Vieira (Dr. João Paulo). — "Patologia das Impressões Digitais",

São Paulo.

Vaschide (N.). — "Essai sur la Psychologie de la Main", Paris,
1909.

Vucetich (Juan). — "Instruções Gerais para o Sistema Antropo-
métrico e Impressões Digitais", 1893.

"Dactiloscopia Comparada", La Plata, 1904.
Wilder e Wentworth. — "Personal Identification", Chicago, 1913.
Welsch (H.) e A. Lecha Marzo. — "Manual Pratique de Dacty-

loscopie".
i

BI-DELTO

Nome dado por Olóriz aos desenhos digitais que apresentam dois
deltas (Verticilo — no Sistema de Vucetich).

Diz Ferrer: "Atendendo a este critério, pertencem a êste grupo,
não somente os dactilogramas de asas nucleares em curva, com dois
deltas opostos (um de cada lado do dactilograma), como também,
outros vários de núcleo "ansiforme", sempre que tenham dois deltas,
mesmo quando estejam ambos na mesma direção".

"Há desenhos que possuem três deltas, dois dos quais, laterais
e opostos, e um central; são chamados e, realmente o são, trideltas,
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porém, como não aparecem em número suficiente para constituir um

grupo à parte, são considerados trideltas" (Vicente Rodriguez Ferrer
— "Manual de Identificación Judicial", pág. 52). (Figs. 8 e 9).

Fig. s
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BI-DELTO EXTERNO

Subtipo do Bi-Delto (Verticilo) no Sistema de Olóriz; êste subtipo
é obtido pela posição dos deltas, isto é, o delta esquerdo fica acima do
delta direito; corresponde ao delta esquerdo divergente no Sistema do
Vucetich. (Fig. 10). .

BI-DELTO INTERNO

Subtipo do tipo bi-delto, pela situação dos deltas, no Sistema de
Olóriz; corresponde ao delta direito divergente no Sistema de Vucetich.

É também chamado "Bi-delto intradelto". (Fig. 11).

Fig. 10

Fig. 11
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BI-DELTO INTRA-DELTO

O mesmo que Bi-Delto Interno.
BI-DELTO MÉDIO

Subtipo do tipo Bi-delto, no Sistema de Olóriz, no qual os dois
deltas ficam à mesma altura, de modo que os dois ramos das linhas
diretrizes se encontram; corresponde aos deltas convergentes no Sis¬
tema de Vucetich. (Fig. 12).

Fig. 12

BI-NUCLEADOS

São certos tipos de desenhos digitais que apresentam dois núcleos
(Sistema de Olóriz).

Correspondem às "Presilhas Duplas'', no Sistema de Vucetich.
(Fig. 13).

BIFURCAÇÃO (V. "Pontos Característicos").

BIRRETO (V. "Núcleo Birreto").



BRAQUIDACTILIA
Anomalia congênita que consiste em dedos mais curtos que o

normal (Luiz de Pina — "Dactiloscopia").

Fig. 13

C — Composto — (Sistema de Henry).

CÁLCULO

Sabemos, no Sistema de Vucetich, existem 1.048.576 fórmulas
teóricas.

O cálculo para a obtenção dêste número, pode ser feito de diferentes
maneiras.

O preliminar consiste em elevar o número 4 (número de tipos
fundamentais) à 10.a potência (n.° de dedos).
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Outro processo, consiste em combinar os quatro tipos fundamentais,
pelos dez dedos.

Assim, considera-se que um determinado tipo fundamental que
ocorra no polegar direito, pode ser combinado com cada um dos quatro
tipos ocorrendo, no indicador, médio, anular e mínimo da mão direita;
sendo quatro os tipos fundamentais, podemos representar êste processo,
da seguinte maneira:

4x4x4x4x4 — 1.024

Igual número de combinações ocorre na mão esquerda, donde mul¬
tiplicar-se o número 1.024 (número de combinações possíveis numa das
mãos), por si mesmo, pois, este número de combinações ocorre igual¬
mente, para a outra mão; daí o número 1.048.576, número de fórmulas
possíveis no sistema de Vucetich.

CAMADA DE CÉLULAS CÚBICAS OU POLIÉDRICAS (V. "Pele").

CAMADA CÓRNEA (V. "Pele").

CAMADA GERADORA (V. "Pele").

CARACTERES DAS IMPRESSÕES DIGITAIS (V. "Postulados da
Daetiloscopia").

CARBONATO DE CHUMBO (ou Cerusa).
Revelador usado para revelação de impressões latentes em deter¬

minados suportes.

CARTEIRA DE IDENTIDADE

É um documento que tem por fim provar ã identidade física do
portador, isto é, que êle é determinada pessoa.

A carteira de identidade é conseqüência lógica e natural da Iden¬
tificação Civil, constituindo, hoje, documento indispensável em todas as
esferas.

As primeiras carteiras de identidade, tinham o nome de "Cédulas
de Identidade", expedidas desde 1899, por iniciativa de Vucetich.

O seu uso foi se generalizando, constituindo, hoje, necessidade im¬
periosa.

No Brasil, as primeiras pessoas que procuraram obter êste precioso
documento foram os carregadores, carroceiros, moços de hotéis, etc.; as
pessoas mais gradas, não queriam se submeter à identificação, conside¬
rando vexatória esta prática; felizmente, a identificação tem subido no
conceito do público e, embora, as carteiras de identidade sejam expedidas,
geralmente, para as pessoas que o desejem espontaneamente, a maior
parte da população das grandes cidades possue êste documento.
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Estes são os casos de identificação facultativa; há, entretanto,casos de identificação obrigatória; trabalhadores em geral, militares,estudantes, etc..
A expedição de carteiras de identidade é regulada por leis (V. "Le¬gislação").
Podemos dividir as carteiras de identidade em duas categoriasprincipais:
a) Oficiais. — As expedidas pelas repartições identificadoras

civis e militares.

As civis são expedidas pelas repartições identificadoras dos Estados
(Serviços de Identificação) e, no Distrito Federal, pelo Instituto Félix
Pacheco (antigo Instituto de Identificação).

As militares são expedidas pelos Gabinetes de Identificação do
Exército, da Armada e da Aeronáutica, quer nas suas sedes centrais
no Distrito Federal, quer nas suas filiais, isto é, nas sedes de Regiões
Militares, Capitanias de Portos, etc..

As carteiras de identidade expedidas pelo Instituto Félix Pacheco
(Distrito Federal) são válidas para todo o Brasil, segundo consta; as
expedidas pelas repartições identificadoras estaduais, têhi valor dentro
dos próprios Estados; entretanto, são toleradas nos demais Estados,
devido, talvez, à falta de centralização dos serviços de identificação no
nosso país.

As expedidas pelas repartições militares (Exército, Armada e Aero¬
náutica), têm valor em todo o território nacional, por se tratar de forças
federais; as expedidas pelas milícias estaduais, só têm valor nos res¬
pectivos Estados.

A expedição das carteiras de identidade oficiais é regulada por leis
(V. "Legislação"), mais ou menos variáveis de um Estado para outro;
em todos os Estados é prevista a faculdade de se obter carteira de iden¬
tidade facultativamente, a requerimento da parte interessada.

As carteiras de identidade contêm os seguintes dados:
a) Nome da repartição expedidora;
b) Nome do portador;
c) Data do nascimento;
d) Filiação;
e) Naturalidade;
f) Nacionalidade;
g) Notas cromáticas: cútis, olhos, cabelos;
h) Observações (marcas, cicatrizes, etc.) ;

i) Assinatura do Diretor ou Chefe da Repartição expedidora;
j) Fotografia reduzida a 1/7 do natural;



— 57 —

1) Eventualmente, grupo sanguíneo;

m) Impressão do polegar direito;

n) Fórmula dactiloscópica;
0) N.° do registro geral;

p) Assinatura do identificando (portador).

A fotografia serve como complemento da qualificação; a impressão
digital servirá para resolver qualquer caso de dúvida, pois, nem sempre
a fotografia exprime cóm a necessária clareza a fisionomia do portador,
sem contar com as alterações decorrentes da idade, estado de saúde, etc..

Nos casos de dúvida é bastante tomar a impressão do polegar direito
da pessoa que apresentar a carteira de identidade, e confrontá-la com
a contida nesta.

b) Particulares. — São as expedidas pelas escolas, estabelecimentos
bancários, comerciais, industriais, associações de classe, sociedades es¬
portivas, etc..

Estas carteiras são preparadas mais ou menos... à vontade!

Em rigor, devem conter os seguintes dados:

a) Nome do estabelecimento;
b) Nome do portador;

c) Categoria do portador;

d) Assinatura do responsável pela Secção;
e) Fotografia do portador;

f) Impressão do polegar direito;

g) Registro Geral da Repartição Identificadora Oficial;
h) Registro Geral da Repartição expedidora;
1) Fórmula dactiloscópica;

j) Assinatura do portador.

Estas carteiras têm a finalidade de provar a identidade do profes¬
sor ou do aluno nos estabelecimentos de ensino; a categoria funcional
nos estabelecimentos comerciais, bancários, industriais, etc..

Somos de opinião, estas carteiras devem conter, essencialmente, o
nome e a categoria do funcionário; não interessam os dados relativos
à filiação, naturalidade, etc..

As carteiras de identidade oficiais, devem conter todos estes elemen¬
tos, porque são responsáveis pela identificação completa e definitiva do
portador, ao passo que as particulares, visam identificar, os seus
elementos. (Figs. 14 e 15).
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Os documentos essenciais exigidos para a expedição da carteira de
identidade oficial, são a certidão de nascimento para as pessoas solteiras,
e a de casamento para as casadas.

Estes documentos devem ter reconhecida a firma do oficial do

registro civil; o requerimento é "endossado" por pessoa idônea, como
apresentante do portador, isto é, atesta que o portador da certidão de
nascimento ou casamento é, realmente, a pessoa nele referida.

Sabemos, estes documentos absolutamente não atestam nem provam
a identidade do portador.

Outrossim, a idoneidade do apresentante nem sempre é investigada,
donde se concluir, que os apresentantes, nem sempre são pessoas idôneas.

Daí concluirmos que os documentos exigidos como base da identifi¬
cação civil são perfeitamente falhos, porque, muitas vezes, nem ao menos

pertencem ao portador.

Assim, se nos fôra permitido, sugerimos que as repartições identi¬
ficadoras oficiais, aceitem, na falta da certidão de nascimento ou de
casamento, uma apresentação de pessoa já identificada, a requerimento
desta, em favor do identificando, mencionando número do seu registro
geral, e tendo, ainda, sua firma reconhecida; além disto, no próprio
requerimento seriam reservados espaços para a impressão do polegar
direito do requerente e do identificando, além das respectivas fórmulas
dactiloscópicas.

Êste processo viria facilitar a expedição das carteiras de identidade,
pois, inúmeras vezes, o interessado tem dificuldade em obter sua certidão
de nascimento ou de casamento, o que depende da boa vontade dos srs.
oficiais dos Cartórios de Paz.

É uma providência que viria reverter em benefício do público, que

passaria a encontrar muito maiores facilidades na obtenção dêste impor¬
tante e imprescindível documento.

Respeitaria, ainda, os interesses do Estado, porque êste tem interesse
em que tôda a população esteja identificada.

Os militares são obrigados à identificação nas respectivas corporações.
O Exército fornece carteiras de identidade para os militares da ativa

e da reserva, mencionando sua categoria.
Dois proveitos são tirados de um só documento: provar a identi¬

dade individual e a prestação dò serviço militar.
A Armada, igualmente, expede carteiras de identidade para os

seus elementos.

Sabemos, a Marinha Mercante está diretamente subordinada à
Armada; daí estar a identificação dos elementos da Marinha Mercante,
a cargo do Gabinete de Identificação da Armada.
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Esta repartição expede vários tipos de carteiras de identidade,
respeitada a condição do portador, pertença à Marinha de Guerra ou
Mercante, ser oficial ou praça.

Nada podemos adiantar quanto às carteiras de identidade das
Eôrças Aéreas Brasileiras, embora estejamos inteirados de que nestaCorporação procede-se à identificação dos seus elementos.

CARTÕES INDICADORES

São cartões destinados à fachada dos escaninhos, contendo as fór¬
mulas das individuais dactiloscópicas contidas no mesmo.

Sendo destinados à fachada dos escaninhos, só se prestam ao arqui¬vamento horizontal.
São de cores variáveis de acordo com o tipo fundamental do polegaresquerdo:

Arco
Branco

Presilha Interna Azul

Presilha Externa . Rosa
Verticilo Amarelo

(V. "Sistemas Dactiloscópicos — Vucetich"). (Fig. 16).
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CARTÕES SEPARADORES

São destinados a capear ou separar as individuais dactiloscópicas
dentro dos maços; servem como complemento dos cartões indicadores, e
são de cores idênticas às dos cartões indicadores, tendo dimensões idênti¬
cas às das fichas dactiloscópicas. (Fig. 17).

o
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£
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SÉRIE

SECÇÃO

OBSERVAÇÕES;

Fig. 17

CASILLERO (V. "Armário — Casillero").
Nome dado por Vucetich aos armários guardadores de individuais.

CÉDULA DE IDENTIDADE

Nome dado primitivamente, por Vucetich, às atuais carteiras de
identidade, e deram origem a estas.

Sua expedição começou em 1899, por iniciativa de Vucetich.

"CENTRAL POCKET LOOP" (V. "Sistemas Dactiloseópicos. -—

Henry").

CERTIDÃO DE CASAMENTO

Em identificação, serve como base da identidade dos cônjuges,
embora, realmente, não prove a identidade, pois, uma pessoa pode
apresentar a certidão de casamento de outra.

CERTIDÃO DE NASCIMENTO

É um documento que prova a existência civil de uma pessoa.
, Serve como documento básico da identidade, embora, na realidade,

não prove a identidade do portador.
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CHAVES DE SUBTIPOS PARA SUBCLASSIFICAÇÃO
As fórmulas dactiloscópicas, em qualquer sistema de classificação

daetiloscópica, não se apresentam com igual freqüência; algumas apa¬
recem com maior e outras com menor freqüência.

Daí a necessidade da subclassificação das fórmulas.
Para isto, foram criadas muitas chaves de subtipos para subclas¬

sificação.
Estas chaves têm por fim dar maior desdobramento às fórmulas

fundamentais, aumentando sensivelmente, a possibilidade de arquiva¬
mento decadactilar.

Alguns autores dão o nome de "subfórmulas", às fórmulas decor¬
rentes da subclassificação.

Muitos sistemas de classificação daetiloscópica decadactilar, foram
lançados com a respectiva chave de subtipos para subclassificação.

O Sistema de Vucetich foi lançado somente com os tipos funda¬
mentais, sem a chave de subclassificação; posteriormente verificou-se a
necessidade desta; Vucetich criou, então, uma chave de subtipos para
subclassificação, que foi divulgada pelo dr. Luiz Reyna Almandos.

Inúmeras outras chaves de subtipos surgiram, baseadas e aplicáveis
ao Sistema de Vucetich.

Não existe uma chave de subtipos única para todos os lugares onde
se aplica o Sistema de Vucetich; as chaves de subtipos foram surgindo
aos poucos, a principio sem divulgação, de modo que hoje, verificamos
a existência de muitas chaves correspondentes ao Sistema de Vucetich.

É indiscutível a necessidade imperiosa de se uniformizar a sub¬
classificação, em todos os lugares onde se emprega o Sistema de Vucetich;
acontece, que em muitos países onde é empregado êste sistema de classi¬
ficação daetiloscópica, são empregadas várias chaves de subtipos, não
havendo, portanto, uniformidade de subclassificação dentro do próprio
país; ao que estamos informados, no Brasil, existem três chaves dife¬
rentes, aplicadas no Distrito Federal, Estados de São Paulo e de Minas
Gerais; alguns Estados do Norte aplicam a chave de subtipos de São
Paulo; quanto aos demais Estados, nada podemos adiantar porque não
nos foi possível colhêr os dados necessários.

Daremos algumas das principais chaves de subtipos do Sistema
de Vucetich.

CHAVE BRASILEIRA DE SUBCLASSIFICAÇÃO

Arco:

1 — Arco Plano.

2 — Arco Angular.
3 — Arco Bifurcado à Direita.
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4 — Arco Bifurcado à Esquerda.
5 — Arco Dextro Apresilhado.
6 — Arco Sinistro Apresilhado.

Presilha Interna:

7 — Presilha Interna Normal — 1 a 5 linhas.

8 — Presilha Interna Normal — 6 a 10 linhas.

9 -— Presilha Interna Normal — 11 a 15 linhas.
10 — Presilha Interna Normal — 16 a 20 linhas.

11 -— Presilha Interna Normal — mais de 21 linhas.
12 — Presilha Interna Invadida — 1 a 5 linhas.
13 ■— Presilha Interna Invadida — 6 a 10 linhas.

14 —- Presilha Interna Invadida — 11 a 15 linhas
15 — Presilha Interna Invadida — 16 a 20 linhas.

16 — Presilha Interna Invadida — mais de 21 linhas.
17 — Presilha Interna Ganchosa.

18 — Presilha Interna Dupla.

Presilha Externa:

19 — Pres lha Externa Normal —- la 5 linhas.

20 — Pres lha Externa Normal — 6 a 10 linhas.

21 — Pres lha Externa Normal — 11 a 15 linhas.

22 — Pres lha Externa Normal — 16 a 20 linhas.

23 — Pres lha Externa Normal — mais de 21 linhas.

24 — Pres lha Externa Invadida —- 1 a 5 linhas.

25 — Pres lha Externa Invadida —- 6 a 10 linhas.

26 — Pres lha Externa Invadida —- 11 a 15 linhas.
27 -— Pres lha Externa Invadida —- 16 a 20 linhas.

28 — Pres lha Externa Invadida —- mais de 21 linhas.
29 — Pres lha Externa Ganchosa.

30 — Pres lha Externa Dupla.

Verticilo:

31

32

33

— Verticilo Espiral Delta Direito Divergente.
— Verticilo Espiral Delta Esquerdo Divergente.
— Verticilo Espiral Deltas Convergentes.
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34 — Verticilo Ovoidal Delta Direito Divergente.
35 —■ Verticilo Ovoidal Delta Esquerdo Divergente.
36 — Verticilo Ovoidal Deltas Convergentes.
37 — Verticilo Sinuoso Delta Direito Divergente.
38 — Verticilo Sinuoso Delta Esquerdo Divergente.
39 — Verticilo Sinuoso Deltas Convergentes.
40 — Verticilo Duvidoso Delta Direito Divergente.
41 — Verticilo Duvidoso Delta Esquerdo Divergente.
42 — Verticilo Duvidoso Deltas Convergentes.
43 ■— Verticilo Ganchoso.

A "Chave Brasileira" foi lançada por Carlos Kehdy, no seu livro
"Elementos de Dactiloscopiapág. 80; a que vimos de expor foi alte¬
rada, pelo mesmo autor.

A referida chave não está sendo empregada por nenhuma repar¬
tição identificadora.

Conforme vimos, os tipos e subtipos são numerados seguidamente;
assim, na prática são empregados apenas os números à margem, de
modo que êste número, resume tudo, isto é, registra automaticamente,
o tipo fundamental, o subtipo pelo núcleo e a subclassificação do sub¬
tipo.

Exemplo: quando num dactilograma encontramos o n.° 31, verifi¬
camos logo tratar-se de "Verticilo Espiral, delta direito divergente".

A chave em aprêço apresenta a vantagem da economia de espaço
sôbre os daetilogramas e o trabalho moroso de se consignarem as abre¬
viaturas correspondentes de cada subtipo, tipo fundamental e sub¬
divisão de subtipo.

Entretanto, um dos inconvenientes desta chave, é sua exclusiva
aplicabilidade aos grandes arquivos.

Em entendimento pessoal que tivemos com o autor da "Chave
Brasileira", adiantou-nos que tentara criar um novo sistema de classi¬

ficação decadactilar, que, entretanto, ainda não publicara, fornecendo-
nos, porém, o original do referido sistema, que incluímos no lugar
oportuno (V. "Sistema Dactiloscópico — Brasileiro").

Passaremos, agora, a dar a " Chave de Subtipos do Serviço de Iden¬
tificação de São Paulo".
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CHAVE DE SUBTIPOS DO SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO
DE SÃO PAULO

Arco Plano (Fig. 18).

Presilha
Interna

Normal .

(Fig. 22)

Não Plano

Pequena

Grande

J Angular (Fig. 19)
Bifurcado à direita

(Fig. 20)
Bifurcado à esquerda

(Fig. 21)
1 a 6 linhas

Jla" — 7 a 10 linhas

"b" -r- 11 a 14 linhas

c" — 15 em diante

f Pequena — 1 a 6 linhas
Invadida. . J
(Fig. 23)

Grande
f "a"

J "n"

7 a 10 linhas

b" — 11 a 14 linhas

"c" — 15 em diante

Dupla (Fig. 24)
Ganchosa (Fig. 25)

Presilha Externa — Os mesmos subtipos da "Presilha Interna". (Figs.
26 a 29).

Espiral (Fig. 30)
Ovoidal (Fig. 31)

Verticilo . . . Sinuoso (Fig. 32)
Duvidoso (Fig. 33)
Ganchoso (Fig. 34)

Os verticilos são subdivididos, ainda, pela situação
dos deltas, em "Delta Direito Divergente", "Delta
Esquerdo Divergente" e "Deltas Convergentes".

Somos de opinião que a chave de subtipos adotada pelo Serviço de
Identificação de São Paulo, é uma das melhores que têm aparecido,
pela sua simplicidade.

Verificamos que os tipos fundamentais são subdivididos em poucos

subtipos, e que estes não sofrem subdivisão o que vem facilitar o serviço,
sem, contudo, prejudicar a subelassificação.



Fig. 26 Fig. 27 Fig. 28 Fig. 29

Fig. 30 Fig. 31 Fig. 32 Fig. 33 Fig. 34

Fig. 22 Fig. 23

Fig. 19 ' Fig. 20 Fig. 21

Fig. 24

Fig. 18

Fig. 25



Somente as presilhas são subdivididas pelo tamanho, o que consti¬
tui uma necessidade imperiosa, dada a grande freqüêhcia dêste tipo
fundamental.

A excelência do processo de trabalho nesta repartição identifica¬
dora é provada pela rapidez com que são expedidas as carteiras de
identidade; como sabemos, estes documentos são expedidos somente
depois da pesquisa no arquivo dactiloscópico; se o arquivo não estiver
bem organizado, a pesquisa é morosa, havendo, pois, necessidade de
demora na expedição dos documentos de identidade.

CHAVE DE SUBTIPOS DE VUCETICH — DIVULGADA

PELO DR. L. REYNA ALMANDOS

Nesta chave, cada tipo fundamental é subdividido em cinco sub¬
tipos, designados por expoentes, começando do número 5 até o número 9.

Arco — A-l:

Abobadado A-5 ou 1-5

Inclinado à esquerda A-6 ou 1-6

Inclinado à direita A-7 ou 1-7

Angular A 8 ou 1-8

Demais variedades A-9 ou 1-9

Presilha Interna — 1-2:

Normal 1-5 ou 2-5

Invadida 1-6 ou 2-6

Interrogante 1-7 ou 2-7

Ganehosa 1-8 ou 2-8

Demais variedades 1-9 ou 2-9

Presilha Externa — E-3:

Normal E-5 ou 3-5

Invadida E-6 ou 3-6

Interrogante E-7 ou 3-7

Ganehosa E-8 ou 3-8

Demais variedades E-9 ou 3-9

Verticilos:

Normal V-5 ou 4-5

Sinuoso V-6 ou 4-6



Ovoidal

Ganchoso
V-7 ou 4-7

V-8 ou 4-8
Demais variedades V-9 ou 4-9

As presilhas são divididas pelo número de linhas:
até 5 linhas

(5)
até 10 linhas

(10)
até 15 linhas

(15)
até 20 linhas

(20)
mais de 20 linhas (25).

Os números acima, correspondentes à subclassificação pelo númerode linhas, são colocados entre parênteses, adiante do expoente.
Êste sistema de subclassificação permite obter 10.240.000.000.000,de combinações.

CHAVE DE SUBTIPOS DE CLÁUDIO DE MENDONÇA
Arco:

í Normal
Simples . . < Dextro-Inelinado

Sinistro-Inclinado

Angular . ..

Piramidal
Baixo - Dextro-Apresilhado

I Sinistro-Apresilhado

Piramidal
Alto < Dextro-Apresilhado

[ Sinistro-Apresilhado.
Presilhas (Interna e Externa):

Pequena
Normal . .< Média

Grande

1 a 6 linhas
7 a 11 linhas

12 em diante

Invadida
Branda

Profunda

Verticilada
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Verticilos:

Espiral . ..

Sinuoso-
Ovoidal .

Concêntrico .

Vortici-
forme

Dextrógiro
Sinistrógiro

Vertical

Oblíquo

Centralizado

Acentralizado

Dextrógiro
Sinistrógiro

Os quatro primeiros subtipos são, ainda subdivididos pelos
deltas, em: deltas convergentes, delta direito divergente,
delta esquerdo divergente e deltas ambíguos.

Tipos especiais:

Duplas . .

Ganchosas .

Verticilos .

Anomalias:

Amputações-<
Parcial

J Presilhas sobrepostas
| Presilhas opostas

J Presilha Interna
Presilha Externa

Deltas convergentes
Delta direito divergente
Delta esquerdo divergente
Deltas ambíguos.

Total

Anquilose

Cicatrizes
Corte

Pústula: Branda

Profunda „

Sindactilia

Ectodactilia



Polidactilia

Megalodactilia

Microdactilia.

1
Esta chave peca pelo excesso de subdivisão dos subtipos; êste pro¬cesso dificulta o serviço, tornando-o moroso.

CICATRIZES

Na identificação dactiloscópica, as cicatrizes são levadas muito emconta.

Elas não destroem o valor da impressão digital, ao contrário, cons¬tituem, 110 dizer de algumas autoridades, novo elemento de identificação.É bem verdade, na pesquisa, não se deve levar em conta a presençada cicatriz, porque esta poderá ter surgido depois de identificação anterior.
As cicatrizes podem ser de corte, pústula, panarícios, etc..
Classificação. — De um modo geral, as impressões digitais apresen¬tando cicatrizes, são classificadas com o simbolo "X".
Entretanto, não se deve abusar desta classificação, que somentedeverá ser utilizada quando a cicatriz atingir o sistema nuclear, difi¬cultando ou impossibilitando a determinação do tipo fundamental e do

subtipo; mesmo quando não seja possível determinar o tipo fundamen¬
tal, deve o dactilograma receber a classificação "X".

Quando, porém, a cicatriz não dificultar a determinação do tipo,não deve ser levada em conta na classificação, embora seja levada emA

consideração na pesquisa.

Igualmente, quando a cicatriz atingir somente o sistema marginal
ou basilar, embora profunda, não deve ser levada em conta na classi¬
ficação.

O dr. Israel Castellanos propôs a seguinte classificação para ascicatrizes:

Supradélticas

Infradéltieas

Extradélticas

Intradélticas

Interdélticas

(Israel Castellanos — "Dactiloscopia Clínica", pág. 52).



— 71 —

Harry Battley, no seu livro "Single Finger Prints", também clas¬
sifica as cicatrizes, para efeito de arquivamento monodactilar.

Nos arquivos monodactilares, as cicatrizes entram muito em conta
na classificação, recebendo símbolos determinados.

Efeitos das cicatrizes. — As cicatrizes podem determinar certos
efeitos sobre as impressões digitais.

Quando leves, atingindo somente a epiderme, seu efeito é passa¬

geiro; depois da cicatrização, desaparecem por completo sem deixar
qualquer vestígio.

Quando, porém, atingirem a camada geradora, são permanentes.

Algumas cicatrizes profundas têm alterado a configuração do de¬
senho digital; podem transformar uma presilha interna em externa ou

vice-versa; transformar um verticilo numa presilha ou vice-versa.

Entretanto, êste fenômeno absolutamente não destrói o valor da

dactiloscopia como ciência de identificação.
Embora, assim alterado o tipo fundamental e o subtipo da impres¬

são digital, permanecem inalterados os "pontos característicos", de
modo a se poder identificar perfeitamente a impressão digital.

CIRCULAR

Subtipo do tipo "Bi-Delto" no Sistema de Olóriz (Vicente Rodri¬
guez Ferrer -— "Manual de Identificación Judicial", pág. 55).

CLASSIFICAÇÃO DAS FIGURAS PAPILARES

Os desenhos digitais apresentam-se com variabilidade extraordinária.

Variam essencialmente de dedo para dedo e de pessoa para pessoa,
não havendo, pràticamente a possibilidade de se encontrarem impressões
digitais idênticos, embora, se encontrem impressões semelhantes, com

grande freqüência; esta semelhança é tão grande, que muitas vezes

duas impressões digitais podem ser confundidas pelo ôlho inexperiente.
Entretanto, a variabilidade é absoluta personalidade dos desenhos

que constitui precioso elemento de identificação individual, não poderia
ser aproveitada com êste propósito, se não existem os sistemas de
classificação.

A despeito desta grande variabilidade dos desenhos digitais, êles
podem e realmente, são distribuídos em certo número de grupos ou cate¬
gorias, o que torna possível a identificação pessoal, pois, conduz, com
segurança, o funcionário ao encontro da impressão ou impressões de
determinada pessoa.



Quando, em 1664, J. Marcello Malpighi descobriu a existência das
cristas pupilares, as encarou apenas do ponto de vista anatômico, semlhes atribuir qualquer valor identificativo, nem ter ao menos cogitadodesta possibilidade.

Os inúmeros estudiosos que o seguiram, também, não tiveram seme¬lhante preocupação.

Purkinje observando os desenhos digitais, na própria falange,concluiu que, a despeito da sua extrema variabilidade, poderiam ser
grupados em um número reduzido de grupos ou categorias, instituindo,assim, 9 tipos, que admitiu poderem ser reduzidos a quatro; em 1853,José Engel reduziu a quatro, os nove tipos de Purkinje.

Embora tenha sido esta a primeira classificação dos desenhos
digitais, não consta tenha Purkinje procedido à classificação das im¬
pressões digitais; classificou os desenhos digitais observados na própriafalange.

Embora sua classificação tenha tido caráter puramente médico-
legal, segundo alguns autores, ou filosófico, segundo outros, teve,
entretanto, o grande mérito de servir de ponto de partida para futuras
classificações levadas a efeito com o propósito de identificar.

Posteriormente, Herschel, na índia e Faulds no Japão, procediam a
trabalhos de identificação pelas impressões digitais, com caráter abso¬
lutamente prático-experimental, trabalhos esses qüe duraram 20 anos.

Em 1891, Francis Galton, convidado pela "Royai Institution" de
Londres para dar seu parecer sôbre o melhor sistema de identificação,
passou a estudar as impressões digitais, concluindo pela superioridade
deste.

Somos de opinião que o convite da "Royai Institution", foi moti¬
vado pelas falhas observadas no então decantado Sistema Antropomé-
trico de Bertillon e, ao mesmo tempo, o rumor levantado em tôrno do
novo sistema de identificação pelas impressões digitais.

Confessa Galton, quando teve de se externar sôbre o melhor sistema
de identificação, tinha ligeiras noções do sistema pelas impressões di¬
gitais, procurando, então, aprofundar esses conhecimentos.

Baseou-se na classificação de Purkinje e nas observações de
Herschel e Faulds, concluindo, assim, pela criação de um sistema de
classificação dos desenhos digitais que teriam aplicação prática, na
identificação individual.

Foi êste o primeiro sistema de classificação das impressões digitais
com o propósito de identificar as pessoas.

Seguindo a velha rotina, o sistema em apreço teve aplicação ime¬
diata, não se cogitando, propriamente da identificação civil.
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O sistema de classificação dactiloscópica então criado por Galton
era rudimentar; seus resultados pouco satisfatórios devido ao compli¬
cado processo de classificação, ao elevado número de tipos, e, sobretudo,
à falta de um processo racional de arquivamento das impressões digi¬
tais; estas eram arquivadas pela ordem cronológica.. .

Surgiram pouco depois, outros sistemas de classificação dactilos¬
cópica baseados no de Galton, que não passavam de meras alterações,
sem qualquer utilidade prática.

Estas classificações são as seguintes: Feré, Testut, Forgeot, Alix,
Schlaginhauffen,

Discorrendo sôbre o então novo sistema de Galton, Henry de Va-
rigny, articulista francês, num artigo inserto na "Revue Scientifique",
de 2 de maio de 1891, fez larga divulgação do Sistema.

Foi assim, que Juan Vucetich, na Argentina, teve conhecimento do
novo processo de identificação, conseguindo aperfeiçoá-lo, tornando-o
um perfeito sistema de identificação individual.

Em 1900, Edward Richard Henry, lançou, em Londres, o seu novo
sistema de classificação dactiloscópica.

Seguiram-se os inovadores; criaram sistemas derivados do de Vu¬
cetich ou do de Henry; estes sistemas consistem em ligeiras modifica¬
ções sem qualquer caráter prático, que não fizeram senão dificultar o
aprendizado e a aplicação da Dactiloscopia, afastando, cada vez mais,
a possibilidade de se criar um sistema único para todo o mundo, o que
viria facilitar grandemente os trabalhos de identificação individual e o
intercâmbio internacional.

Os desenhos digitais constituem uma linguagem universal; infeliz¬
mente, variam a nomenclatura dada pelos diversos sistemas de classi¬
ficação e, conseqüentemente, os símbolos empregados; ficou assim,
grandemente prejudicada a realização do sonho de "Vucetich, que
somente poderia beneficiar a humanidade.

Em resumo, é a seguinte a seqüência dos sistemas de classificação
dactiloscópica:

1.° — Purkinje — 1823

2.° — Galton — 1888

3.° — Feré

4.° — Testut

5.° — Forgeot
6.° — Alix

7.° — Schlanginhauffen
8." — Vucetich — 1891



9.° — Henry — 3 900

10.° — Sistemas derivados dos de Vucetich e Henry (Vêr "Sis¬
temas Dactiloscópicos").

CLASSIFICAÇÃO DOS DELTAS (V. "Deltas").
Co.

Abreviatura de deltas convergentes.

COLCHÊTE

Sinônimo de presilha (Luiz de Pina — "Dactiloscopia", pág. 137).

COMÊÇO DE LINHA (V. "Pontos característicos").

COMPARAÇÃO DOS SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO DACTI-
LOSCÓPICA

Seria bastante interessante se se pudesse fazer um estudo compa¬
rativo entre os diversos sistemas de classificação dos desenhos digitais.

É possível fazê-lo, porém, os resultados práticos seriam de pouca
monta.

Seria um trabalho de crítica, cujos resultados práticos seriam a

abolição de determinados sistemas de classificação e a criação de um
sistema único para todos os países.

Esta hipótese é muito pouco provável, pois, nenhum país concor¬
daria em reformar seus sistemas de classificação, procedendo a uma

modificação na classificação das suas individuais, que, em muitos luga¬
res, contam-se aos milhares, ou aos milhões.

Todos os sistemas de classificação apresentam uma série de van¬

tagens e inconvenientes.

Somente um congresso que reunisse os representantes de todos os

países, assumindo cada um o compromisso de demonstrar as vantagens
e as deficiências do seu sistema, com a necessária honestidade, poderia
permitir o estudo de um sistema único; esta possibilidade não existe
pràticamente.

Assim, resolvemos, estabelecer, apenas, um paralelo entre os siste¬
mas primitivos, isto é, Galton, Feré, Testut, Forgeot, Vucetich e Henry.

Os quatro primeiros por serem originais, embora tenham sido
sistemas rudimentares; os dois últimos porque deram origem a todos os
demais atualmente em uso e serem, por assim dizer, a chave dos moder¬
nos sistemas de classificação dos desenhos digitais.
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Forgeot Feré Galton Testut

1 1 a 1

2

Q

2 — —

O

4 3 b 2

5 4 b2 —

6 5 c —

7 6 cl —

8 7 c2 —

9 8 c3 4

10 9 c4 —

11 10 d —

12 11 e —

13 12 f —

14" 13 " g' t

15 14 h 3

16 15 1

17 16 kl __

18 — —
—

19 — —
—

20 17 k2 —

21 18 k3

22 19 1 —

23 20 12 —

24 21 13

25 22 m 8

26 23 nl —

27 24 Ji2 —.

28 25 n3 10

29 26 0 —

30 — — —

31 — —
.

—

32 27 P —

33 28 q —

34 29 r 9

35. 30 s —

36 31 sl —
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Forgeot Feré Galton Testut

37 32 s2

38 33 ■—

39 34 tl 5
40 35 t2 —

41 36 u —

42 37 V —

43 38 v2 7

44 39 w —

45 40 y 6
46 41 — —

Sistema de Vucetich.— Já sabemos que Vucetich iniciou os seus
estudos sobre os desenhos digitais, lendo o célebre artigo de Varigny;
outrossim, êste, criticando o novo sistema de identificação, aliás favo-
ràvelmente, apresentou uma série de sugestões.

Por isto, somos levado a crer que, inspirado por estas sugestões,
Vucetich levou mais longe os princípios de Galton, já tomando as im¬
pressões simultâneas dos dez dedos, o que constituiu a atual "individual
dactiloscópicajá criando uma fórmula simples, prática, racional para
"dar ordem" a estas individuais, já ideando, criando e pondo em prática
um arquivo, o primeiro no gênero.

Seguindo a lógica dos fatos, Vucetich teve de imitar os que primeiro
se aventuraram no terreno da Dactiloscopia: empregou simultanea¬
mente a identificação pelo sistema de Bertillon, então, em voga e pelas
impressões digitais.

Vejamos, agora, as vantagens do sistema de Vucetich:
a) permite classificar uma individual dactiloscópica, sem o auxilio

de cálculo de qualquer natureza; daí, a grande rapidez e facilidade de
classificação; a absoluta desnecessidade de um "verificador";

b) combinação de símbolos, prática e fácil, de modo a permitir
um número vultoso de fórmulas fundamentais;

c) simplicidade de arquivamento das individuais dactiloscópicas;
d) recurso, dentro do próprio sistema, para se desdobrar as fór¬

mulas fundamentais; estes recursos são tão vastos que permitiram a
criação de uma infinidade de chaves de subtipos para a subclassificação;
o próprio Vucetich criou uma chave, publicada por Reyna Almandos,
que permite obter 10.240.000.000.000 de combinações; sem termos necessi-



dade de lançar mão deste recurso extremo, apareceram muitas outras
chaves de subclassificação que permitem o arquivamento fácil de algu¬
mas dezenas de milhões de individuais dactiloscópicas, sem sobrecarga
para determinadas fórmulas;

e) embora, inicialmente, e até hoje, se tenha empregado o arqui¬
vamento pelo processo horizontal, as dimensões das individuais dactilos¬
cópicas permitem o arquivamento pelo processo vertical, como já se está
fazendo no Serviço de Identificação do Estado de São Paulo, desde 1940;

f) ainda, as dimensões das individuais dactiloscópicas diminuem o
volume da correspondência, quando se trate da remessa de individuais
para permuta;

g) absoluta facilidade da tomada das impressões com o auxílio da
canaleta, o que fornece os elementos necessários, à classificação, sub¬
classificação, etc., sem exagerar o tamanho da ficha.

Não nos foi possível encontrar inconvenientes no Sistema de Vu-
cetich.

Sistema de Henry. — Neste sistema encontramos as seguintes van¬
tagens :

a) combinações de símbolos (letras e algarismos) em número
suficiente para se obter grande número de combinações (fórmulas fun¬
damentais) ;

b) possui uma chave de subclassificação lançada com o próprio
sistema;

c) grande desdobramento das fórmulas;
d) individuais dactiloscópicas de dimensões suficientes para se

tomar a "ficha de controle", que tem por fim prevenir a troca de dedos
ou mãos, quando da tomada das impressões.

Inconvenientes:

a) necessidade de cálculos para se obter a fórmula numeral; estes
cálculos, embora simples, exigem muito cuidado por parte do classifica¬
dor, pois, sabemos, neste assunto, qualquer descuido, levará a individual
para um lugaí errado no arquivo;

b) necessidade de um "verificador" para as fichas classificadas;
geralmente, nas repartições onde se emprega o sistema de Henry, a
fórmula obtida por um funcionário é verificada por outro;

c) embora a chave de subclassificação, única, lançada com o próprio
sistema, permita arquivar um número vultoso de fichas, parece ter
falhado; tanto assim que, o sr. John Edgard Hoover, Diretor do "Fede¬
ral Bureau of Investigation", em Washington, lançou um novo processo
de desdobramento das fórmulas, quando aquela repartição arquivava
cêrca de dez milhões de individuais dactiloscópicas; é bem verdade, não
podemos estabelecer um paralelo entre aquela repartição e qualquer
outra onde se emprega o sistema de Vucetich, pois, não nos consta,



alguma repartição que adote este último, tenha atingido ê'ste limite de
fichas; apontamos êste fato, como inconveniente, para salientar, apenas,
que a chave proposta por Henry, por sí só, não resolveu o problema do
arquivamento nas grandes repartições; ainda, em tôdas as grandes cidades
dos Estados Unidos, é empregado o processo de desdobramento proposto
pelo sr. Hoover;

d) as fichas dactiloscópicas são de grandes dimensões o que con¬
corre para aumentar o volume da correspondência, nos casos de remessa
para permuta;

e) pelo modelo e dimensões das fichas, não nos parece possível o
arquivamento horizontal; se é possível, pelo menos, não nos parece
fácil.

Embora o sistema de Henry apresente uma série de vantagens e
esteja sendo empregado em muitos países e dado origem a muitos outros
sistemas dactiloscópicos, somos levados a concluir pela superioridade
do de Vueetich.

COMPOSTO (V. "Sistemas Dactiloscópicos — Henry").

COMPROVAÇÃO DA IDENTIDADE

A identidade individual é comprovada infalivelmente pela impres¬
são digital.

Podemos apresentar vários casos:

1.° — Temos somente o nome; o indice ou fichário onomástico
acusará o número do Registro Geral; ê'ste nos dará o Prontuário, no
qual consta uma individual dactiloscópica; basta confrontar uma im¬
pressão da pessoa presente, com qualquer das constantes da individual
no Prontuário.

2.° — Temos o número do Registro Geral — basta procurar o
Prontuário e proceder como no caso acima.

3.° — Temos uma individual dactiloscópica, sem nome nem o nú¬
mero do Registro Geral — procedemos à pesquisa no Arquivo Dactilos-
cópico Decadaetilar; encontrada a individual, temos o nome do interes¬
sado e o número do seu Registro Geral.

4.'' —- No local de crime, colhemos uma impressão isolada; esta
é classificada e pesquisada no arquivo monodactilar; se houver um

suspeito, tomam-se suas impressões, e confrontam-se com a encontrada
no local.

Êste confronto é feito levando-se em conta:

a) o tipo fundamental;
b) o subtipo;
c) os pontos característicos, principal subsídio para a identifica¬

ção de uma impressão digital.



— 79 —

CONFERÊNCIA DE ZARAGOZA

Na célebre "Conferência de Zaragoza", o Dr. Olóriz de Aguilera
fez a primeira experiência sobre os "Sistemas Teledactiloscópicos"
(V. " Sistemas Teledactiloscópicos ").

A referida conferência acha-se publicada na "Revista de Identi-
ficación y Ciências Penales", Tômo V, n.° 15.

CONFLUÊNCIA DE LINHAS (V. "Pontos Característicos").

CONGRESSOS

Quando do lançamento do Sistema de Vucetich foram reunidos
vários congressos, a-fim-de estudar a ação conjunta das polícias dos
diversos países sul-americanos, das polícias dos diversos Estados de
cada país, e, ao mesmo tempo, proceder à divulgação do novo sistema
de identificação.

Estas providêhcias faziam-se necessárias, em vista da absoluta in¬
dependência com que atuavam as polícias estaduais de cada país, e ao
nulo intercâmbio entre as polícias dos diversos países.

Era nossa intenção dar notícia detalhada de todos os congressos

que se celebraram para estudos de identificação; infelizmente, faltam-
nos os necessários elementos, de modo que, nos limitaremos a dar ligeira
notícia.

Segundo Congresso Médico Latino-Americano. — Reunido em Bue¬
nos Aires, de 3 a 10 de abril de 1904.

Neste Congresso, Vucetich apresentou sua obra "Dactiloseopia
Comparada".

Segundo Congresso Científico Latino-Americano. — Reunido em

Montevideo, em 1901.
Vucetich apresentou a tese "Nuevo Sistema de Identificación"; na

qual propunha novos serviços internacionais.

Terceiro Congresso Científico Internacional. — Reunido no Rio de
Janeiro, em 1905.

Vucetich apresentou seu trabalho "Evolución de la Dactiloseopia",
e a tese "Congreso Policial Sud Americano — Necesidad y manera de
promover-lo".

Quarto Congresso Científico Latino-Americano (Primeiro Pan-
Americano). — Reunido em Santiago do Chile, de 25' de dezembro de
1908 a 5 de janeiro de 1909.

Neste Congresso o Brasil esteve representado pelo Dr. Cândido
Motta (Viotti — "Dactiloseopia e Policiologia", pág. 240).
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Vucetich apresentou as seguintes teses: "Necesidad de Crear en
cada País una Oficina Central de Identificación", e "Estadística de la
Criminalidad", e "Ficha ó Cédula de Canje Universal".

Congresso Internacional Americano. — Reunido em Buenos Aires,
em 1910.

Vucetich apresentou à tese "Congreso Internacional de Identifi¬
cación".

Congresso Internacional ãe Chefes de Polícia. — Reunido em Was¬
hington, em 1913.

Vucetich apresentou a tese: "La Dactiloscopia Argentina y sus
Aplicaciones Internacionales

Inúmeros outros Congressos e Convênios foram celebrados, sem que,
contudo, tenhamos os dados indispensáveis para dar qualquer notícia a
respeito.

CONSAGRAÇÃO DO SISTEMA DE VUCETICH

Em 1907, a Academia de Ciências de Paris, consagrou o Sistema
de Vucetich, como o melhor sistema de identificação do mundo.

CONTAGEM DAS LINHAS

Nos dactilogramas, procede-se à contagem das linhas nas presilhas;
esta a regra geral; alguns sistemas adotam a contagem das linhas nos
vertieilos.

A idéia da contagem das linhas partiu de Galton (Luiz de Pina —

"Dactiloscopia", pág. 197).
Finalidade. ■—■ A contam das linhas tem por fim subdividir as

presilhas.

Assim, as presilhas são subclassificadas pelo tamanho determinado
pelo número de linhas situadas entre o delta e o centro do dactilograma.

O número das linhas, determina o tamanho da presilha, que em
alguns sistemas de subclassificação recebe uma denominação e noutros
outra.

Alguns sistemas se limitam a designar por simples letras, ou alga¬
rismos; outros dão nomes.

Exemplo:
A — la 5 linhas
B — 6 a 10 linhas
C — 11 a 15 linhas, etc.

ou então:

Pequenas — la 6 linhas
Médias — 7 a 11 linhas
Grandes — mais de 12 linhas.
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Outros empregam sistema misto:

Pequenas — 1 a 6 linhas
Grandes —-a) 7 a 10 linhas

b) 11 a 14 linhas
c) mais de 15 linhas.

Processo para a contagem clas linhas. — As linhas são contadas:
1.° — determinando-se dois pontos fixos: o delta e o centro do

dactilograma (laçada mais central);
2.° — traçando-se uma linha imaginária que une estes dois pontos;

esta linha consiste num diâmetro traçado num disco de vidro
simples, montado num arco de metal adaptável à parte infe¬
rior da lupa; êste disco é denominado "Disco de Galton".
(Fig. 35).

Fig. 35

Critério para a contagem das linhas. — É muito variável o critério
para a contagem das linhas nas presilhas.

Vejamos alguns:
a) Aplicada a linha de Galton, contam-se todas as linhas inter-

seccionadas, excluídos os pontos fixos (delta e centro do dactilograma);
quando o centro fôr constituído por uma laçada livre, isto é, sem linha
axial, será êste o ponto terminal e não entra na contagem; quando,
porém, apresentar linha ou linhas axiais, seja qual fôr o seu número,
contar-se-á a envolvente mais central, isto é, o ponto terminal.
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b) Aplicada a linha de Galton, e sendo a laçada mais centralisenta de linhas axiais, contam-se as linhas como no caso acima; quandohouver linha ou linhas axiais, incluem-se na contagem, a laçada central
e mais as linhas axiais.

c) Arlindo Fink, funcionário do Arquivo Dactiloscópico do Serviçode Identificação de São Paulo, propôs o seguinte critério, baseado na suaextensa prática e nos árduos problemas com que deparou durante muitos
anos naquela repartição:

"Para ser contada, a linha deverá ultrapassar a parte superior dareta traçada pelo disco de Henry".
Serão contadas tôdas as linhas ou fragmentos de linhas, com exceçãodo ponto.

Embora a primeira linha envolvente não atravesse ou antes passepela linha do disco (o que acontece por ser tangente a ela) será semprecontada.

Se duas linhas estiverem ligadas, contar-se-á como uma linha, se areta passar justamente pela junção.
Não serão contadas:

a) A linha que fizer parte integrante do delta.
b) As linhas ou varetas que estiverem dentro da primeira linha

envolvente.

c) As linhas alimentadas pelos poros (Arlindo Fink — "Clas¬
sificação e Subclassificação das Presilhas", in "Arquivos da Polícia
Civil de São Paulo", Vol. IV, 2.° semestre, Ano de 1942).

d) No Sistema de Olóriz é empregado o seguinte critério:
Aplica-se o disco de Galton, como explicámos acima; tratando-se de

"interrupção natural", não resultante de cicatrizes, etc., não se contam
as linhas; nos casos do "encêrro" só se conta como uma linha; ascristas que se iniciam entre duas outras, não são contadas; quando, porqualquer motivo não seja possível contar exatamente as linhas, regis¬tra-se um número tão aproximado quanto possível, colocando-se adiante
um ponto de interrogação (Ferrer — "Manual de Identificación Ju¬
dicial", pág. 67).

e) No Sistema de Henry procede-se à contagem das linhas nas
presilhas que se encontrem nos dedos indicadores e médios, com a fina¬lidade de subdividir os grupos R-U, R-R, U-R e U-U; as linhas não são
contadas exatamente, porém, aproximadamente, designando-se o seu
número pelos símbolos "I" e "O", conforme se verifica no quadro quedamos no artigo "Sistemas Dactiloscópicos — Henry".

A contagem exata das linhas é feita apenas no mínimo direito,
para dar mais extensão à subdivisão dos grupos acima; o número delinhas da presilha do mínimo direito é consignado fora da fórmula
dactiloscópica, adiante do traço de fração.
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CONTENSORES (V. "Identificação dos Recém-Nascidos")

CONTROLE (Ficha de — V. "Individual Dactiloscópica")
J

CONTUSÃO (V. "Dactiloscopia Clínica")
I

CORES DE FICHAS

No Sistema de Olóriz, as fichas recebem cores variáveis com o tipo
fundamental, a saber:

Adelto Vermelho

Dextrodelto Branco

Sinistrodelto Branco com tarja preta
Bidelto Verde

(Ferrer — "Manual de Identificación Judicial", pág. 113).

CORES DOS CARTÕES

No arquivamento decadactilar, no Sistema de Vueetich, os cartões
separadores e indicadores são nas seguintes côres, de acordo com o tipo
da impressão do polegar esquerdo:

Arco Branco

Presilha Interna Azul
Presilha Externa Rosa

Verticilo Amarelo

CRIMINALÍSTICA

Têrmo lançado por Hans Gross para designar o "Sistema de mé¬
todos científicos utilizados pela polícia e pelas investigações policiais"
(Manuel Viotti — "Dactiloscopia e Policiologia", pág. 267).

CRIMINALOGIA

O mesmo que Criminologia.
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CRIMINOLOGIA (ou Criminalogia) (de criminal, e do grego logos
— tratado) ; s. f. Ciência que estuda as teorias de direito penal, oscaracteres comuns apresentados pelos crimes, a psicologia criminal,etc.. Filosofia do direito penal (dos Dicionários).

CRIMINOSOS E EPILÉPTICOS

De há muito cogita-se da possibilidade de se distinguir as impres¬sões digitais dos criminosos e das pessoas não criminosas.
Alix observou que os monos apresentam certa variedade de desenhos

digitais; Feré encontrou desenhos idênticos em sua clientela de epi¬lépticos; esta variedade de desenhos digitais é extremamente rara no
homem, donde se concluir por um "laço de união entre as espécies".

"E as formas mais próximas às apresentadas pelos monos, segundoalguns autores, seriam as dos degenerados de tôdas as classes" (Vu-cetich — "Dactiloscopia Comparada").
Forgeot encontrou entre os sentenciados da França, desenhosdigitais muito semelhantes aos encontrados por Alix nos monos.
Diz Vucetich: "Naturalmente estamos longe de ter chegado aresultados absolutos que possam servir de base a maiores afirmações.O problema, tão difícil quanto interessante fica sem solução definitiva

por enquanto, esperando que novos estudos e investigações pacientes olevem a maiores resultados" (Vucetich — "Dactiloscopia Comparada",pág. 55).
Os desenhos digitais encontrados por Feré e Forgeot nos degenera¬dos, são do tipo denominado "Primário" — tipo raro no homem (V."Sistemas Dactiloscópicos — Feré").
Êste tipo no Sistema de Vucetich receberia a classificação de"Anômalo"; a parte central do dactilograma apresenta linhas "ântero-

posteriores", isto é, dirigindo-se de trás (da prega interfalangeana)
para a frente (extremidade do dedo), chegando quase a se confluírem;tomam geralmente, a forma de um arco angular, sem contudo poderem
ser confundidos com êste tipo.

Vaschide observou que os criminosos e epilépticos apresentam
grande freqüência de verticilo anelado; temos estado em contacto íntimo
com pessoas que têm desenhos digitais deste tipo, sem que, contudo,
apresentem qualquer sintoma de anormalidade.

Nos arquivos monodactilares, constitui preocupação constante dos
funcionários a determinação da tendência criminosa, através dos dese¬
nhos digitais.

Ao que se sabe, a nenhum resultado positivo se chegou.
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CRISTAS EM ANSA
" São as linhas longas, dobradas sobre sí mesmas, que atravessam

o dactilograma em sentido diagonal" (Vicente Rodriguez Ferrer —

"Manual de Identificación Judicial", pág'. 29).
Correspondem às presilhas no Sistema de Vucetich.

CRISTAS EM ARCO

"Diz-se "cristas em arco", quando as linhas do dactilograma são
transversais, em forma de arco mais ou menos perfeito, de convexidade
superior" (Vicente Rodriguez Ferrer — "Manual de Identificación
Judicial", pág. 29).

Correspondem ao tipo Arco no Sistema de Vucetich.

CRISTAS EM CURVA

" São as linhas enroladas sôbre sí mesmas, descrevendo desenhos
circulares, elípticos, espiralóides e compostos" (Vicente Rodriguez
Ferrer — "Manual de Identificación Judicial", pág. 30).

Correspondem ao tipo Verticilo no Sistema de Vucetich.
I

CRISTAS PAPILARES (V. "Papilas")

CRISTIANO JACOB HINTZE (V. "Histórico")

CRITÉRIO PARA CLASSIFICAÇÃO E SUBCLASSIFICAÇÃO DOS
DACTILOGRAMAS

É interessante notar que não existe um critério uniforme para a

classificação e subelassificação dos daetilogramas.
Esta falta de critério é notada dentro da própria repartição iden¬

tificadora, onde cada funcionário classifica segundo um critério dife¬
rente, dificultando, assim, o serviço de pesquisa.

Ao lado da chave de subtipos que deve existir em cada arquivo
dactiloseópico, deveria estar redigido o critério para a classificação e
subelassificação, o que viria tornar este serviço mais uniforme.

Somos de opinião que em cada arquivo dactiloseópico, fossem des¬
tacados certos funcionários encarregados exclusivamente da classifica¬
ção; a parte de pesquisa ficaria entregue a outro grupo de funcionários,
que receberia, dos classificadores, as fichas marcadas.

Cremos, assim, seria possível manter-se um critério mais ou menos
uniforme para a classificação.

Damos, a seguir, a título de exemplo um critério para a classifica¬
ção e subelassificação dos daetilogramas; operamos como se tivéssemos
de trabalhar com a chave de subtipos do Serviço de Identificação de
São Paulo.



Plano

AngularArco
Bifurcado à direita
Bifurcado à esquerda

Arco Plano. — Receberão esta classificação os arcos cujas linhas,partindo de um lado terminem do outro do daetilograma, pràticamente
sem acidentes; a simples elevação de algumas linhas no centro do daeti¬
lograma, não justificará sua classificação em outra categoria, que não
a dos arcos planos.

Arco Angular. •— Serão incluídos nesta categoria os dactilogramas
que apresentem no centro, acentuada elevação das cristas papilares,de modo a descreverem verdadeiro ângulo.

Arco Bifurcado à Direita. — Tôdas as vêzes que um daetilogra¬
ma apresentar ausência de delta, sendo, portanto, arco, havendo, porém,algumas linhas que se dirijam para a direita do observador, será in¬
cluído nesta categoria; quando as linhas que se dirigem para a direitaformam uma ou duas laçadas, com ou sem linha axial, será também
incluído nesta categoria, desde que não haja delta; entretanto, se se
apresentar um delta preso à laçada mais exterior, igualmente, será o
daetilograma considerado arco bifurcado à direita; quando, nestes casos,
se apresentarem três ou mais laçadas, existindo ou não um delta presoà laçada mais exterior, deverá o daetilograma ser classificado como
"Tipo Limite", isto é, como "Arco Bifurcado à Direita" e, como "Pre¬silha Externa".

Arco Bifurcado à Esquerda. — Será seguido q mesmo critério que
para os "Arcos Bifurcados à Direita".

Presilha Interna

Normal
Invadida
Dupla
Ganchosa

Presilha Interna Normal. •—■ Serão incluídas nesta categoria, as
presilhas internas que apresentam laçadas perfeitas.

Presilha Interna Invadida. — Serão classificadas nesta categoria
as presilhas internas cujas laçadas não sejam perfeitas, isto é, quando
depois de descreverem as laçadas, as linhas, ao descerem, se desvia¬
rem da sua trajetória normal, caindo sôbre a trajetória ascendente;muitas vêzes, estas linhas "morrem" sôbre os ramos ascendentes; nestes
casos, não haverá dúvidas quanto à sua inclusão nesta categoria; se,
porém, as linhas depois de descreverem as laçadas, ao descerem, descre¬
verem também uma ligeira curvatura, sem "morrerem", sôbre os ramos
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ascendentes, poderá o dactilograma ser incluído na categoria de "inva¬
didas" ou "normais", segundo o maior ou menor grau de curvatura;
nestes casos, para efeito de arquivamento, o dactilograma deverá ser
arquivado em dois lugares: como "Presilha Interna Normal" e como
"Presilha Interna Invadida".

Presilha, Interna Dupla. — Receberão esta classificação os dactilo-
gramas que apresentem duas presilhas distintas; muitas vezes, o dacti¬
lograma apresenta dois deltas, um à direita e outro à esquerda do
observador, sem que as linhas nucleares se circunscrevam; neste caso,
convém observar as linhas nucleares; se estas chegarem até a borda
do dactilograma, êste deverá ser considerado como presilha; se
porém, não chegarem até a borda do dactilograma, voltando sôbre
sí mesma, deverá ser considerado como verticilo; pode acontecer que
uma parte das linhas nucleares, chegue até a borda do dactilograma e
a outra permaneça dentro do sistema nuclear; será preferível classifi¬
car como "Presilha Interna Dupla" e como "Verticilo", procedendo-se
assim, ao a>-auivamento em dois lugares. Também, os sistemas nuclea¬
res podem aparecer sobrepostos ou opostos; neste último caso, o dacti¬
lograma receberá duas classificações: como "Presilha Interna Dupla"
e como "Presilha Externa Dupla", porque, neste caso, os sistemas
nucleares apresentam-se voltados um para o outro.

Presilha Interna Ganchosa. — Pertencerão a esta categoria as Pre¬
silhas Internas cujo sistema nuclear assuma a forma de um "gancho",
tendo a curvatura voltada para o lado do delta; serão, ainda, incluídos
nesta categoria, os dactilogramas que apresentem sistema nuclear de
"Presilha Interna" combinado com "Arco".

As Presilhas Internas, Normais e Invadidas, devido à sua grande
freqüência, são subdivididas também, pelo tamanho, decorrente do
número de linhas situadas entre o delta e o centro do núcleo.

Contagem das Linhas. — Coloca-se a "Linha de Galton" de modo
que parta do delta e termine sôbre o ápice da laçada mais central;
contar-se-ão as linhas papilares interseccionadas, excluídos os pontos de
partida (delta) e de chegada (laçada mais central) ; quando a laçada
mais central contiver linha ou linhas axiais, ou envolver uma ou mais
laçadas menores que não possam ser consideradas laçadas mais ceyitrais,
a laçada central, considerada como "ponto de chegada", será excluída
da contagem, não se levando em conta as linhas axiais ou laçadas con¬
tidas na laçada mais central; quando a "Linha de Galton" tangenciar
um "começo" ou "fim de linha", esta será incluída na contagem; quando
cortar um "encerro", "bifurcação" ou "conflüência, contar-se-ão duas
linhas.

Presilha Externa J
V

Normal
Invadida
Dupla
Ganchosa



A subclassifieação dêste tipo, obedecerá ao mesmo critério adotado
para a "Presilha Interna".

V ERTICILO

Espiral
Ovoidal
Sinuoso
Duvidoso
Ganchoso

A subclassifieação dos verticilos obedecerá a dois critérios:
1.° — Subtipo pela configuração do núcleo;
2.° — Subtipo pela posição dos deltas.

Vejamos o primeiro caso; passaremos depois, ao segundo.
Verticilo Espiral. -— Serão considerados "espirais" os verticiloscujo centro do núcleo, seja tipicamente espiralado; será o caso de umalinha simples que se desenvolva num determinado sentido, ou de duaslinhas que se desenvolvam em sentido contrário, em qualquer caso,descrevendo espiral; também será considerado espiral, o dactilogramacujo centro do núcleo apresente uma série de círculos concêhtricos.
Verticilo Ovoidal. — Será incluído nesta categoria, o verticilo cujonúcleo apresentar uma ou mais linhas ovaladas.
Verticilo Sinuoso. — Será considerado "Sinuoso" o verticilo cujonúcleo se apresentar sob a forma de "S" típico ou invertido, formadopor dois sistemas nucleares de presilhas, envolvidos pelas mesmas"linhas diretrizes", de modo que se possa aplicar a "Linha de Galton",tangenciando os ápices das laçadas mais interiores de ambas as presilhas,permitindo, assim, a contagem das linhas entre esses núcleos.
Verticilo Duvidoso. —• Serão evitadas as classificações neste subtipo,pois, de um modo geral, os verticilos "duvidosos", apresentam certa

semelhança com os demais subtipos.
Verticilo Ganchoso. — Serão incluídos nesta categoria, os verti¬cilos cujo núcleo apresente a configuração de um grão de feijão;outrossim, serão classificados neste subtipo, os verticilos que apresen¬tarem três ou mais deltas.
Os verticilos serão, ainda, subclassificados pela posição dos deltas,em: deltas convergentes, delta direito divergente, delta esquerdo diver¬gente.

Deltas Convergentes. — Serão considerados convergentes os deltasde um verticilo, quando o ramo inferior das linhas diretrizes fôr comum
a ambos os deltas.

Delta direito divergente. — Será considerado com o delta direitodivergente, o verticilo, quando o ramo inferior das linhas diretrizes,partindo do delta direito, se dirigir para o centro do dactilograma,
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passando por cima do ramo inferior das linhas diretrizes que partem
do delta esquerdo. A divergência é dada quando as linhas nucleares de
um delta, servem de linhas de base para o outro delta.

Delta esquerdo divergente. — O Verticilo Será considerado com o

delta esquerdo divergente, quando o ramo inferior das linhas diretrizes
que partem do delta esquerdo, se dirigir para o centro do núcleo,
passando por cima do ramo inferior das linhas diretrizes que partem
do delta direito.

O critério para a classificação e subclassificação que vimos de
apresentar, constitui apenas um exemplo que poderá ser alterado.

O importante é que cada repartição mantenha um critério unifor¬
me, seguido escrupulosamente por todos os funcionários.

Não que êste ou aquele critério seja mais correto ou menos acer¬
tado; qualquer critério parece-nos acertado, desde que se convencione
aceitá-lo, sem reservas e seja aplicado com cuidado.

CROCHÉ (ou Haste). V. ''Pontos Característicos".

CUBITAL (ou Ulnar)

O lado interno do corpo.

No Sistema de Henry (V. ''Sistemas Dactiloscópicos — Henry"),
as presilhas são subdivididas em ''Radial" e "Ulnar".

Na prática, determina-se ê'ste subtipo verificando-se:
1.° — se a presilha pertence à mão direita ou esquerda;
2.° — coloca-se a mão a que pertence a presilha, com a palma

voltada para baixo; se as linhas nucleares correrem para o lado do
mínimo, a presilha será ulnar, se correrem para o lado do polegar, será
radial. v

D
DÁCTILO-DIAGNOSE

Têrmo criado pelo prof. Leonídio Ribeiro e lançado no seu livro
"Dáctilo-Diagnose", para designar a diagnose de certas enfermidades,
pelo estudo dos dactilogramas do paciente (V. "Dactiloscopia Clínica").

DACTILÓGRAFO (o mesmo que Dactiloscopista)
É o funcionário que toma as impressões digitais, mesmo sem conhe¬

cer a sua classificação (Israel Castellanos — "Dactiloscopia Clínica",
pág. 2) (V. "Dactiloscopista").

DACTILOGRAMA (Daktylos — dedos, grama — caráter escrito ou im¬
pressão).

Definição. — "É a impressão produzida pelo desenho completo,
desde a extremidade do dedo, até à terminação da falange" (Ferrer,
"Manual de Identificación Judicial", pág. 25).
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"É a impressão digital tomada com propósito de identificação" (Di¬cionário Terminológico de Ciências Médicas).
"O dactilograma é, pois, um traçado anatômico, direto e permanente"

(Israel Castellanos, "Dactiloscopia Clínica", pág. 7).
"Dá-se o nome de dactilograma ao conjunto das linhas que existem

na polpa digital e ao desenho que cada um destes imprime, como se fôra
um sêlo, em circunstâncias adequadas" (Olóriz, citado por Israel Cas¬
tellanos, "Dactiloscopia Clinica", pág. 6).

Pode, também, ser definido como sendo a impressão — da polpa
digital da 3.a falange de um só dedo, de vez que, o conjunto das impres¬
sões dos dez dedos, recebe o nome de "Individual Dactiloscópica" (V.
estas palavras).

Divisão. — Olóriz, citado por Israel Castellanos, "Dactiloscopia
Clínica", pág. 6, divide o dactilograma em natural e artificial.

Natural — é o desenho digital, no próprio dedo.
Artificial — é a impressão tomada, ou seja, a reprodução do dacti¬

lograma natural; é obtido pela aplicação dos dedos entintados sôbre o
papel ou cristal; os dactilogramas artificiais são denominados impres¬
sões digitais e reproduzem com tôda exatidão o desenho natural cor¬
respondente, que se podem admitir em identificação como se fossem as
próprias partes do corpo que as impressionaram" (Olóriz, citado por
Israel Castellanos, "Dactiloscopia Clinica", pág. 6).

Comentário. — Embora a divisão do dactilograma seja estudo
essencialmente teórico, pois, pouco influi na prática da dactiloscopia,
devemos salientar as seguintes observações:

A divisão proposta por Olóriz e aceita pelos estudiosos da Dactilos¬
copia, embora esteja de acordo com a sua definição de dactilograma,
está em desacordo com as demais definições.

Cumpre notar que estas estão de acordo com a etimologia do vocá¬
bulo, enquanto que, a de Olóriz afasta-se do verdadeiro sentido da pala¬
vra " dactilograma

Se o "dactilograma", etimologicamente exprime a reprodução do
desenho digital, é lógico que o dactilograma natural não pode ser o dese¬
nho existente na polpa digital.

Voltando à etimologia da palavra "dactilograma", verificaremos que
no dedo não existe "impressão digital", porém, "desenho digital", e,
conseqüentemente, o "dactilograma" é a reprodução deste desenho, ou
seja, a sua impressão sôbre qualquer suporte.

Isto pôsto, não podemos admitir como certo que o "dactilograma
natural", seja o desenho existente na polpa digital, enquanto que, o
"dactilograma artificial", a sua reprodução.

Carlos Kehdy, nos seus "Elementos de Dactiloscopia", pág. 36, adota
a divisão proposta por Olóriz, explicando, porém, que o "Dactilograma
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natural" é o obtido diretamente dos dedos do paciente, enquanto que,
o "Dactilograma artificial", é o obtido indiretamente, isto é, dos diver¬
sos suportes, como nos casos do recolhimento de impressões nos locais
de crime.

Preferimos dar outra classificação para os dactilogramas:
Direto. — O obtido diretamente dos dedos do paciente.

Indireto. — O obtido indiretamente, como no caso do levantamento
de impressões dos diversos suportes.

Fontes de consulta:

Manuel Rodriguez Ferrer, "Manual de Identificación Judicial",
pág. 25.

Manuel Viotti, "Dactiloscopia e Policiologia", pág. 92.
Israel Castellanos, "Dactiloscopia Clínica", pág. 6.
Carlos Kehdy, "Elementos de Dactiloscopia", pág. 36.

DACTILOGRAMAS INCLASSIFICÁVEIS

São os que não admitem a classificação normal, no sistema empre¬

gado.
Ferrer considera inclassificáveis os dactilogramas provenientes de

dedos que apresentem anormalidades congênitas, como nos casos de
" Sindactilia", " Polidactilia" e " Ectodactilia" (V. estas palavras);
nestes casos, as impressões são recolhidas a um arquivo especial de "tipos
anormais", no Sistema de Olóriz, exposto por Ferrer, no seu "Manual
de Identificación Judicial", pág. 61.

No Sistema Vucetich são considerados inclassificáveis os dactilo¬

gramas alterados por uma cicatriz ou qualquer outro defeito congênito
ou não e que impossibilite a classificação da impressão; neste caso, a

impressão receberá a classificação "X", e será recolhida ao arquivo de
"Especiais e Defeituosos".

DÁCTILO-LABOR-DIAGNOSE

O Dr. João Paulo Vieira, no seu livro "Patologia das Impressões
Digitais",' pág. 174, propõe êste têrrno para designar a determinação de
certas profissões, pelo estudo dos dactilogramas do paciente (V. "Dacti¬
loscopia Clinica").

DACTILOSCOPIA (do grego, Daktylos — dedos; Skop, raiz de
Skopéo — olhar, e suf. ia; neol. do argentino Francisco Latzina
(Dicionário Etimológico — A. Nascente).

Êste têrrno foi proposto pelo Dr. Francisco Latzina, no seu artigo
"Reminiscências Platenses", publicado no jornal "La Naeión", de 8 de
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janeiro de 1894, para substituir o termo "Icnofalangometria", empre¬gado por Vucetich. para designar o novo processo de identificaçãopelas impressões digitais.
Definições. — "É o processo que trata da identificação humana pormeio das impressões decadactilares" (Viotti — "Dactiloscopia e Poli-ciologia", pág. 91-).
"—

. . . e tem por objeto o exame detalhado e minucioso dos dese¬nhos formados pelas cristas papilares da polpa dos dedos da mão, com
o fim de identificar as pessoas" (Ferrer — "Manual de Identificación
Judicial", págs. 24 e 25).

"Reconhecimento das pessoas pelo exame de seus dedos" (IsraelCastellanos — "Dactiloscopia Clínica", pág. 1).
"A Dactiloscopia é, pois, o reconhecimento e a identificação do ho¬

mem, por meio de suas impressões digitais ou dactilograma" (IsraelCastellanos — "Dactiloscopia Clínica", pág. 2).
"É a parte da Polícia Científica que estuda os desenhos das extre¬

midades digitais" (Carlos Kehdy — "Elementos de Dactiloscopia",pág. 30).
Dactiloscopia: Divisão (V. estas expressões).

O dr. Israel Castellanos menciona a divisão da Dactiloscopia emDactiloscopia Pura e Dactiloscopia Aplicada.
A mesma autoridade propôs a seguinte divisão: DactiloscopiaJudicial ou Forense, Dactiloscopia Antropológica, Dactiloscopia Clínica(V. estas expressões) (Israel Castellanos — "Dactiloscopia Clinica",pág. 4).

Objeto. — Escreve o Dr. Israel Castellanos, na sua "DactiloscopiaClínica", págs. 3 e 4: "O exame das impressões digitais, como indicá¬
mos há anos e sustentámos na XIII Convenção Internacional de Iden¬
tificação, pode ser feito com três fins essencialmente diferentes:

a) com um propósito judicial ou forense;
b) com o objeto de fixar os caracteres dos desenhos papilares no

homem e compará-los com os grupos zoológicos mais afins
(antropoides);

c) com o propósito de encontrar sinais patológicos ou anomalias
no desenho papilar dos enfermos, alienados e degenerados
fisicos".

(V. "Dactiloscopia Judicial", "Dactiloscopia Antropológi¬
ca", "Dactiloscopia Clinica").

Aplicações da Dactiloscopia.
Reyna Almandos, na sua "Dactiloscopia Argentina" (Viotti —

"Dactiloscopia e Policiologia", págs. 239 a 251), menciona as seguintes
aplicações da Dactiloscopia:
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Prova de nascimento, matrimônio e íalecimento.
Testamentos — Impressões do testador e das testemunhas.
Escrituras públicas.
Instrumentos particulares.
A prova em juízo.
Contra-documentos.

Registro de Hipotecas.
Instituições Comerciais — Bancos -— Correios — Apólices de

seguro — Títulos — Documentos — Recibos.
Livros de Comércio — Substituição da rubrica pela impressão

digital.

Viotti menciona, ainda, na sua "Dactiloscopia e Policiologia", págs.
253 a 265, as seguintes aplicações:

Funcionários públicos.

Prostituição..
Direito eleitoral.

Registro de domicílio.

Serviços domésticos.
Tráfico de mulheres.

Lei de expulsão de estrangeiros. "

Mendicidade.

Exército e Armada.

Imigração.
Regime Fiscal.

Outras aplicações: passaporte, operações postais, identificação de
analfabetos, cartas patentes, títulos de naturalização, diplomas, apo¬

sentadorias e reformas, registro de estudante, títulos profissionais e

honoríficos.

Ferrer, no seu "Manual de Identificación Judicial", págs. 225 a 229,
menciona as seguintes aplicações da Dactiloscopia:

.Prostituição.

Mendigos e vagabundos (mendicância profissional).
Liberdade condicional — escolha de residêhcia.

Prova de identidade.

Nascimento, casamento, paternidade, falecimento, tutela, maio¬
ridade, propriedade, domicílio, testamento.
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Serviço eleitoral — na Argentina foi adotada a identificação
eleitoral pela Lei n.° 8.871, de 13 de fevereiro de 1912.

Aplicações militares.

Sôbre o emprêgo da Dactiloscopia, fizemos as observações que se
seguem:

Identidade pessoal. — A prova mais comum de identidade pessoal,
é a carteira de identidade; êste documento fornecido pelas repartições
identificadoras, tem por fim provar a identidade pessoal.

Na Capital de cada Estado do Brasil, funciona uma repartição
identificadora, responsável pela expedição dêste documento.

Carteira de identidade. — Dêste documento constam os seguintes
dados: nome, filiação, naturalidade, nacionalidade, idade, profissão,
caracteres cromáticos, fotografia do tamanho correspondente a 1/7 do
natural, a impressão do polegar direito, assinatura do identificando,
assinatura do chefe ou diretor da repartição identificadora que expediu
o documento; quando por qualquer motivo falte, o polegar direito,
toma-se outro dedo, esclarecendo-se então esta circunstância; a im¬
pressão digital nos documentos de identidade é preciosa; sabemos que
a fotografia está sujeita a alterações diversas; assim como nos casos
de dúvida, toma-se a impressão do dedo impresso na carteira e con¬

fronta-se com a contida neste documento.
A carteira de identidade, como já vimos, tem, como principal

finalidade, provar a identidade do portador; serve, portanto, como
prova de identidade pessoal.

Assim, não serve como prova de idoneidade; prova apenas, a iden¬
tidade, sem fazer qualquer menção aos antecedentes criminais do
portador.

É grande o interêsse de tôda pessoa, em possuir este precioso
documento, principalmente tratando-se de pessoas honradas, pois, evi¬
tará que seja confundida com outra, pax-ticularmente malfeitores.

Em se tratando dêstes, nada consta do referido documento, sôbre
seus antecedentes criminais, ou melhor, sôbre sua idoneidade, pois, o
documento visa apenas provar que se trata de certa pessoa; não cogita
de dizer se o portador é ou não pessoa honrada.

No comércio está entrando em voga a apresentação da carteira de
identidade, quer para se levar a efeito uma operação de crédito, quer
para se assinar documentos.

Nos bancos e estabelecimentos de crédito em geral, é exigida para
a realização de qualquer operação.

Nos estabelecimentos de ensino os candidatos à matrícula são obri¬
gados a apresentar a prova de identidade; medida idêntica está sendo
adotada para aquêles que se submetem a exames ou concursos.

\
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À primeira vista parece que se trata de uma exigência absurda;
entretanto, é útil e necessário que o estabelecimento de ensino saiba que
tem a seu cargo a instrução e educação de determinada pessoa e que
esta é a própria; esta medida evita que elementos desonestos se
matriculem com o nome de terceiros; será, também uma garantia para
o aluno.

A mesma exigência aplicada aos que se submetem a exames e con¬
cursos tem um campo de ação mais dilatado; evita que elementos não
inscritos venham a prestar estes exames ou concursos por candidatos
inscritos o que faria o estabelecimento ou repartição incorrer numa

injustiça, aprovando um candidato que não se submeteu realmente a um
concurso ou exame, para o qual, apenas se inscreveu.

Alguns estabelecimentos de ensino têm tomado a seu cargo iden¬
tificar os seus alunos, sem prejuízo da prova de identidade oficial —

a fornecida pela polícia.
Em São Paulo, temos ciência do Instituto Oscar Freire, que iden¬

tifica todos os alunos da Universidade de São Paulo e a Escola de

Polícia; ambos estes estabelecimentos de ensino, fornecem aos seus

alunos, as respectivas carteiras de identidade escolar.
Se um aluno já está identificado no Serviço de Identificação do

Estado, parece não haver necessidade de ser identificado novamente,
pelo estabelecimento de ensino; somos, porém, de opinião que esta
medida, deve ser extensiva a todos os estabelecimentos, quer de regime
primário, secundário e superior e que a identificação escolar fôsse
centralizada no Departamento Nacional de Educação, pelo menos, en¬

quanto não se conseguir a centralização dos serviços de identificação
no nosso País; será êste mais um passo, para se conseguir a tão almejada
centralização.

A identificação escolar, a nosso ver, tem por fim, dar ao aluno
tôda a garantia possível; somente assim, poderá ê'le provar que realmente,
freqüentou tal ou qual estabelecimento, pois, neste caso, a identificação
verificar-se-ia, todos os anos; a simples anotação do número da carteira
de identidade, embora constitua precioso elemento de identificação, pode
não ser cabal, de vez que é muito simples trocar um número por outro,
como, também, forjar, documentos de matricula, apenas, aplicando-se
o número; é ao nosso ver, o único meio de sanar qualquer dúvida.

A simples exibição do certificado ou diploma, parecerá um tanto
teórica; o ideal seria que estes documentos, contivessem a impressão
digital do diplomado.

Outro ponto de capital importância que justifica a identificação
escolar, como parte de identificação civil, é o ponto de vista educacional;
habituar os jovens, desde muito cedo, a se valerem da sua prova de
identidade; ensinar-lhes, desde os primeiros anos do curso, a utilidade
e a necessidade de cada pessoa provar que é ela própria; ensinar-lhes
que, somente assim, não poderá ser confundida com outra pessoa, prin-
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cipalmente com elementos suspeitos; que somente estes têm especial
interêsse em não provar a sua identidade de vez que são conhecidos
na sociedade como maus elementos, que estão quase sempre sob suspeita
de haverem cometido algum delito.

Nos correios é exigida a apresentação da prova de identidade,
quando se trate de retirar cartas registradas com ou sem valor, "colis
postaux", tomar assinaturas de caixas postais, etc..

Na Administração Pública. — Os funcionários públicos, de qual¬
quer categoria, federais, estaduais ou municipais, são identificados,
geralmente, pela repartição identificadora do Estado, que lhes fornece
uma prova de identidade especial — a Carteira Funcional.

Temos, assim, realizado mais um sonho de Vucetich que apregoou
a necessidade de se identificar os servidores do Estado.

Nas forças armadas, indiscutivelmente, todos os elementos são
identificados, constituindo transgressão disciplinar, a não exibição, pelo
militar, do documento de identidade, sempre que lhe fôr exigido; no
nosso país, procede-se à identificação de todos os elementos do Exército,
da Armada e das Forças Aéreas Brasileiras; os sargentos que têm
permissão para usar traje civil e os oficiais, mesmo neste traje, são
obrigados a trazer a prova de identidade fornecida pela Corporação.

Passaporte. — Como projeção da carteira de identidade, temos o
passaporte.

Êste documento tem, também, a propriedade de provar a identidade.
Convém salientar que as carteiras de identidade fornecidas pelas

diversas repartições identificadoras do Brasil, em rigor devem ter valor
dentro do próprio Estado onde foram expedidas; entretanto, têm sido
toleradas nos demais Estados.

O passaporte, porém, tem a faculdade de provar a identidade, além
das fronteiras do país; por isto, o passaporte é válido, como prova de
identidade, nos países nele mencionados; outrossim, alguns países não
mencionados no passaporte, costumam aceitá-lo como prova de identidade.

Na Prova Testemunhal — as autoridades policiais e judiciárias costu¬
mam exigir a apresentação da carteira de identidade; esta medida tem
por fim impedir que uma pessoa preste depoimento por outra, intimada
paia ê'ste fim, processando-se desta forma, uma falsa declaração.

Nas Estradas de Ferro — a polícia tem exigido a prova de identi¬
dade a todas as pessoas que embarcam; esta providência tem o objetivo
de impedir ou, pelo menos, restringir o livre trânsito dos elementos
suspeitos, principalmente, daqueles que exercem atividades subversivas
à ordem pública; é, pois, uma medida preventiva, para cuja execução,
a polícia se prevalece da prova de identidade.

Identificação dos Trabalhadores. Ampliándo OS setores de SUa

ação benéfica, a Dactiloscopia já invadiu mais êste terreno.
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Felizmente, o nosso governo tornou obrigatória a identificação dos
trabalhadores de todas as 'Categorias.

Esta identificação está sendo levada a efeito nas diversas reparti¬
ções do Ministério do Trabalho.

Assim, os empregadores têm passado a exigir a prova de identidade,
ou melhor, a "caderneta profissional" a tôdas as pessoas que acorrem

às vagas.

Esta medida, utilíssima, fornece ao empregador, garantias contra
indivíduos menos honestos que, por qualquer motivo, não desejam declinar
sua verdadeira identidade; este processo estabelece de maneira positiva,
a identidade pessoal do trabalhador.

As leis trabalhistas do nosso país, protegendo os interêsses do em¬

pregado, tomam como base de ação entre empregado e empregador a

prova de identidade» pela qual prova estar registrado no Departamento
do Trabalho.

Nos Serviços Eleitorais — como em qualquer outro ato da ativi¬
dade humana, faz-se mister a exibição da prova de identidade.

Entretanto, esta prova de identidade não consiste na exibição da
carteira de identidade comum, pois, muitos não têm o direito de votar;
as leis eleitorais fazem restrições.

Logo, os que têm o direito de voto, são portadores do "'Título Eleito¬
ral"; a expedição dêste documento é baseada na identificação dactiloseò-
pica, levada a efeito, especialmente para ê'ste fim.

O Título Eleitoral — documento de grande alcance político e

social, tanto quanto qualquer outro documento importante, resultaria
sem o necessário valor moral, se a sua expedição não fôsse conjugada
com a prova de identidade dactiloscópica.

A ausência desta prova implicaria na concessão do direito de votar
a todos quantos o desejassem, muito embora não o tivessem em face da lei
eleitoral.

Só assim será possível evitar que a lei seja burlada, que indivíduos
não assistidos pelo direito de votar depositem, indevidamente, o seu voto
nas urnas, que se previna a má fé e a desonestidade na escolha dos
dirigentes do país.

Nas Escrituras Públicas — dever-se-ia apôr a impressão digital do
polegar direito, pelo menos nos livros onde fossem registradas e, tam¬
bém nestes documentos.

Embora não estejam procedendo assim, os Cartórios, já tem avan¬
çado bastante neste setor, exigindo às partes a exibição do documento
de identidade.

Nos Cartórios de Paz. — Dever-se-ia apôr as impressões nos regis¬
tros de nascimento, casamento e óbito.
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Nos Tabeliães. — Deveriam constar as impressões digitais do inte¬ressado, quando do registro de sua firma.
Nos Bancos (V. "Dactiloscopia Bancária").
Nos Locais de Crime (V. "Dactiloscopia Criminal").
Na Medicina (V. "Dactiloscopia Clínica").
Fontes de consulta:

Manuel Viotti — "Dactiloscopia e Polieiologia", 4.a edição, Saraiva& Cia., São Paulo, 1935.
Vicente Rodriguez Ferrer -— "Manual de Identificación Judicial",Barcelona, 1921.
Israel Castellanos — "Dactiloscopia Clínica", Havana, 1935.

DACTILOSCOPIA ANTROPOLÓGICA
É a "que se ocupa das raças e agrupamentos humanos" (IsraelCastellanos, "Dactiloscopia Clínica", pág. 4).

DACTILOSCOPIA BANCÁRIA
É a que tem por fim identificar os funcionários bancários e os de¬positantes.

Constitui um ramo da Dactiloscopia Civil.
Consta que o primeiro estabelecimento bancário que adotou a iden¬tificação dactiloscópica foi a Caixa Econômica Federal, na qual foiintroduzida pelo Decreto 11.820, de 15-12-1915 (Manuel Viotti — "Dacti¬loscopia e Polieiologia", pág. 205).
Hoje é empregada também na Caixa Econômica Estadual e eminúmeros estabelecimentos bancários; em São Paulo, a maioria dos bancosadota a identificação dactiloscópica, não só para os seus funcionários,como também, para os depositantes.
É uma medida de grande valor, pois, nem sempre, a assinaturapermite estabelecer a identidade do depositante.
O "Sindicato dos Bancários", em São Paulo, instituiu um cursoespecializado de Dactiloscopia, para todos os funcionários bancários,em sua Escola Bancária.
Na Escola de Polícia existe um curso de dactiloscopia (Grafo-dactiloscopia Bancária) para os funcionários dos estabelecimentos ban¬cários e Caixas Econômicas.

DACTILOSCOPIA CIVIL

Trata da identificação de tôdas as pessoas de um modo geral, ecompreende o fornecimento de provas de identidade.
O uso, nos círculos dactiloscópicos, consagrou a expressão "Dacti¬loscopia Civil", para designar "Identificação Civil".
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Sabemos, desde a época mais remota, a identificação foi aplicada
aos criminosos, sendo, assim, completamente desconhecida a identificação
civil.

Em 1832, Bentham propôs a identificação civil, pela tatuagem; a

proposta de Bentham não foi aceita, já porque o processo de identificação
era doloroso, além de não ser perene, já porque o público não concebia
a idéia da identificação para aqueles que não incorressem nas penali¬
dades da lei; era vergonhoso ter de submeter-se à identificação; somente
os desclassificados eram sujeitos a ela.

Assim, fracassou a proposta de Bentham, que constituiu a primeira
tentativa de identificação civil.

Com a consagração da Dactiloscopia como ciência positiva de iden¬
tificação, esta tomou novos rumos.

A propaganda levada a efeito pelos geniais trabalhos de Juan Vu-
cetich, em tôrno de novo sistema de identificação, enveredou-a por
novos rumos, assinalando novos horizontes.

Foi êle quem primeiro demonstrou, de maneira clara e convincente
a necessidade que tôda pessoa tem de se identificar, a-fim-de não ser
confundida com as demais, e poder garantir sua verdadeira identidade;
foram as publicações de Vucetich que começaram a incutir no espírito
do público, que a identificação, em si, nada tem de vexatório, de infa¬
mante, de degradante.

O caráter emprestado à identificação pelo público em geral, justi¬
ficava-se perfeitamente, pois, como dissemos acima, ela aplicava-se
exclusivamente aos criminosos.

Para mudar a opinião pública em relação à identificação, seria
necessário mudar, primeiro, a aplicação da identificação.

Foi por meio da Dactiloscopia que Vucetich conseguiu resolver o

problema.
Por meio da Dactiloscopia por ser:

1.° — um processo simples — livre das complicações dos demais
sistemas de identificação;

2.° — discreto — porque não exige as mensurações indiscretas e
mesmo vexatórias do sistema de Bertillon;

3.° — infalível — permitindo estabelecer a identidade de maneira
absoluta.

Está claro que a obra então empreendida por Vucetich encontrou
os obstáculos que costumam surgir para entravar o sucesso das grandes
iniciativas; a luta foi renhida e relativamente demorada; não é muito
fácil demover a opinião pública do mundo inteiro.

Inicialmente, só os trabalhadores mais modestos se submeteram a

ela, começando pelos cocheiros, moços de hotéis, carregadores, etc..
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Foram estes os primeiros marcos do triunfo da "DactiloscopiaCivil", que se foi propagando lentamente, de modo que, hoje, constituio aspecto mais geral da identificação.
A identificação criminal que constituía a regra, foi relegada a umplano secundário, à polícia e à justiça.
Felizmente, hoje, a identificação civil se firmou no conceito dopúblico, caindo, assim, o caráter deprimente que se lhe emprestava.
A "Identificação Civil", tem, como seu próprio nome indica, umafinalidade realmente civil, isto é, a de estabelecer a identidade da pessoa,com o propósito de poder provar ser a própria, sem qualquer referênciade caráter criminal; os documentos de identificação civil, nada dizem emrelação à idoneidade do seu portador.
Sendo a sua finalidade, exclusivamente, provar a identidade físicado portador, seu campo de ação é vastíssimo.
Podemos dividir a identificação civil em;

1.° -— oficial;
2.° — particular.

A identificação civil tem caráter oficial, quando o documento deidentidade é expedido pela repartição oficial do Estado (Serviços deIdentificação e Forças Armadas).
Consideramos de caráter particular, os documentos de identidade

expedidos por estabelecimentos particulares.

Embora, em rigor, somente os documentos expedidos pelas reparti¬ções oficiais do Estado tenham valor como prova de identidade, não sepode negar crédito aos emitidos por certos estabelecimentos particulares,desde que preencham os requisitos exigidos pela técnica da identificaçãodactiloscópica (V. "Carteira de Identidade").
De um modo geral, os estabelecimentos particulares processam a

identificação para atender às necessidades dos seus serviços, sem con¬
tudo, expedir documentos de identidade; e, quando o façam servirão
para provar a identidade funcional do portador, como acontece com os
estabelecimentos de ensino, em que a carteira de identidade prova que
o portador é aluno do estabelecimento; entretanto,* conhecida a orga¬nização da secção de identificação do estabelecimento que expediu odocumento de identidade, pode este ser aceito como prova de identidade,respeitados, repetimos,, os requisitos da técnica da identificação dacti¬
loscópica.

Ao que estamos informados, a identificação civil de caráter par¬ticular tem ganho terreno, principalmente, nos bancos e estabelecimen¬
tos de ensino.

Naqueles processa-se a identificação dos funcionários que recebem
a carteira de identidade funcional, e dos depositantes, prevenindo,
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assim, certos casos de falsificação de assinatura, permitindo estabelecer
a verdadeira identidade do depositante, nos casos duvidosos (V. "Daeti-
loscopia Bancária").

Nos estabelecimentos de ensino processa-se a identificação dos pro¬
fessores e alunos, que recebem a carteira de identidade; em São Paulo,
sabemos que o "Instituto Oscar Freire", identifica os elementos da
Universidade de São Paulo, o que, também, ocorre na Escola de Polícia.

Nas empresas comerciais e industriais de grande vulto torna-se
necessário proceder-se à identificação dactiloscópica de'seus elementos;
temos ciência, que algumas companhias de estradas de ferro identi¬
ficam seus funcionários, expedindo carteira de identidade.

A identificação oficial dos trabalhadores é processada no Depar¬
tamento do Trabalho que, também, expede documentos de identidade,
com que ressalvam seus direitos; sendo a identificação dos trabalha¬
dores uma aplicação da Dactiloscopia Civil, não podemos nos estender
sobre ela, de vez que, segue as normas gerais; há, entretanto, um aspecto
especial neste setor, em razão das alterações' que se verificam nas

extremidades digitais de certos trabalhadores braçais; trataremos me¬

lhor êste assunto na parte relativa à "Dactiloscopia Clínica".
As aplicações da "Dactiloscopia Civil" são inúmeras; não obstante

alguns setores da atividade humana ainda não a aplicam, decorrendo
disto algumas dificuldades para o bom andamento de certos serviços;
a êste respeito podemos citar os cartórios de paz que, além de não
procederem à identificação dos interessados em certos casos importantes
da vida, nem ao menos exigem prova de identidade; deixamos de fazer
outras referências sôbre as lacunas que se.observam em relação à não
aplicação da identificação dactiloscópica de caráter civil, por ser de¬
masiado extenso, e porque as já feitas, servem para esclarecer o assunto.

A identificação civil está entrosada com o arquivo dactiloscópico
decadactilar, porque esta forma de identificação é feita por meio da
individual dactiloscópica (V. "Individual Dactiloscópica").

DACTILOSCOPIA CLÍNICA

1) Definições. — É a que estuda as alterações produzidas por
certas doenças, ou pelo exercício de certas profissões.

"É a que trata das impressões digitais dos enfermos".
"A expressão "Dactiloscopia Clínica" é nossa, criámo-la para

batizar um ramo concreto e específico do estudo das impressões digitais,
e destacar com personalidade científica, com nítido perfil técnico, o
exame médico dos dactilogramas ou, em outras palavras, a análise
gráfica dactilar do indivíduo, em estado de enfermidade" (Israel Cas¬
tellanos, "Dactiloscopia Clínica", pág. 4),
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2) Fundamento. — "A alteração da imagem papilar ou seja, a
modificação eventual ou permanente, por causa funcional ou patológica,
do dactilograma, é a base anátomo-biológica da Dactiloscopia Clínica"
(Israel Castellanos, "Dactiloscopia Clínica", pág. 29).

3) Histórico. — Passaremos a dar ligeira notícia histórica sobre a

"Dactiloscopia Clínica".
Em 1911. — Os médicos franceses, Claude e Chauvet publicaram

um trabalho, estudando as alterações sofridas pelos desenhos digitais,
em conseqüência de certas perturbações nervosas (Luiz de Pina, "A
propósito das alterações das figuras papilares digitais").

Em 1915-. — Escreve o dr. Israel Castellanos na sua "Dactiloscopia
Clínica", pág. 69: "O estudo da bibliografia demonstra que os drs.
N. Castellanos e M. Arana Zelis, médicos dos tribunais de Buenos Aires,
em. 1915, foram os primeiros a publicar o dactilograma de uma pessoa
com lepra".

Em 1916. — Os médicos franceses Cestan, Decomps, e Euziere
publicaram no "Presse Medicale", de Paris, um trabalho estudando as

alterações produzidas nos desenhos por certos distúrbios nervosos dos
membros superiores.

Em 1918. —• Escreve o dr. Leonidio Ribeiro, no seu trabalho
"Sobre as Impressões Digitais dos Leprosos", pág. 8, referindo-se
aos protestos formulados pelo professor Antônio Aleixo, que se evocava
a prioridade do estudo das alterações dos desenhos digitais produzidas
pela lepra: " Trata-se de uma referência vaga, incluida na tese inau¬
gural apresentada, em 1918, à Faculdade de Medicina de Belo Hori¬
zonte, pelo dr. Gumercindo Couto e Silva, sobre "O Problema da Lepra
em Minas", onde há apenas algumas linhas singelas e inexpressivas,
a respeito do assunto, na qual se faz referência aos trabalhos então
realizados pelo professor Antônio Aleixo nesse sentido e, por êle, refe¬
rido em suas aulas".

Em 1923. — O professor Israel Castellanos, de Cuba, publicou na
revista "Vida Nueva", um artigo com o seguinte titulo: "Las impres¬
siones digitales de los leprosos". Diz o professor Leonídio Ribeiro, na
sua "Dáctilo-Diagnose", pág. 17, que se pode afirmar ser esta a pri¬
meira publicação científica sobre a alteração dos desenhos digitais pela
lepra.

Em 1934. — O professor Leonídio Ribeiro apresentou à Academia
de Medicina, o seu trabalho intitulado "A Lepra é capaz de alterar os
desenhos papilares das impressões digitais", no qual afirma que esta
enfermidade pode alterar os desenhos digitais.

Em 1934. — O jornal "Paris-Midi", de 28 de dezembro de 1934,
publicou uma entrevista do prof. Edmond Locard combatendo as con¬
clusões do prof. Leonídio Ribeiro.



— 103 —

Em 1935. — Luiz de Pina publicou nos "Arquivos da Repartição
de Antropologia Criminal, Psicologia Experimental e Identificação
Civil do Pôrto", vol. III, Fascículo I, um trabalho intitulado "A pro¬
pósito de alterações das figuras papilares digitais, no qual combate as
conclusões do professor Leonídio Ribeiro, constante de seu trabalho
apresentado à Academia de Medicina do Rio de Janeiro, em 1934.

Nesse mesmo ano. •— O professor Leonídio Ribeiro publicou um
trabalho sob o título "Sôbre as impressões digitais dos leprosos", no
qual confirma suas conclusões e responde às contestações do professor
Edmond Locard e dr. Luiz de Pina.

Em 1940. — O professor Leonídio Ribeiro publicou o seu trabalho
"Dáctilo-Diagnose", confirmando suas conclusões sôbre a alteração dos
desenhos digitais pela lepra, e lança um novo ramo da "Dactiloscopia
Clínica", isto é, o diagnóstico de certas doenças, por meio das impres¬
sões digitais.

Nesse mesmo ano. — O Decreto-lei n.° 11.187, de 27-6-1940, do
Govêrno do Estado de São Paulo, instituiu o "Serviço de Dactiloscopia
Clínica", anexo ao Departamento Estadual do Trabalho.

Em 1942. — Começou a funcionar o "Serviço de Dactiloscopia
Clínica", anexo ao Departamento Estadual do Trabalho, criado em 1940
pelo Govêrno do Estado de São Paulo; foi seu primeiro chefe o dr.
Newton de Lima Ribeiro; até junho de 1943.

Em 1943. — O dr. João Paulo Vieira publicou um trabalho inti¬
tulado "Patologia das Impressões Digitais", estudando as alterações
produzidas nos desenhos digitais por certas enfermidades.

4) Alterações dos desenhos digitais (Patologia das Impressões
Digitais). "As impressões digitais, segundo se verifica do daetilogra-
ma, podem sofrer alterações em conseqüência de certas lesões locais, e
determinadas afecções gerais" (Israel Castellanos, "Dactiloscopia Clí¬
nica").

Vimos, pelas definições, que a Dactiloscopia Clínica estuda as im¬
pressões; também, salientamos que estuda as alterações produzidas
nestas impressões em virtude do exercício de certas profissões.

Vejamos, agora, quais as doenças e profissões que alteram os de¬
senhos digitais.

a) Doenças. —- O Dr. Israel Castellanos, na sua "Dactiloscopia
Clínica", divide as doenças em "Lesões locais" e "Afecções gerais",
para efeito dos estudos das alterações dos desenhos digitais.

1." ■— Lesões Locais. — O Dr. Israel Castellanos, no trabalho citado,
faz as seguintes observações:

"Sob a influência de uma excitação superficial da pele (trauma¬
tismo ou queimadura), disse Vervaeck, as capas mais superficiais da
epiderme levantam-se e separam-se da derme subjacente, a qual conti¬
nua aderida à maior parte da rede de Malpighi".
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"Vervaeck formulou o seguinte princípio que temos comprovadoinúmeras vêzes:

"toda lesão que interessa à derme traduzir-se-á por uma alte¬
ração do desenho digital; tôda esfoliação limitada à epiderme,não terá influência sobre a mesma".

Escoriação. — "A escoriação digital, palmar ou plantar produzida
pelo trabalho manual ou acidente, é perfeitamente apresentada pelodactilograma ou dematotipia".

Contusão. — "A contusão altera transitoriamente a impressão papi-lar, modificando, apenas, seu aspecto; p,ois, o desenho se conserva o
mesmo. Se a contusão não atingir a derme e não fôr seguida de in¬
fecção, em poucos dias a "restitutio ad integrum" se completa".

Feridas. —• "As feridas mais ou menos discretas, ou mais ou menos
intensas se observam na maior parte das impressões papilares. Algu¬
mas vêzes aparecem como leves linhas brancas que, como sulcos, atra¬
vessam os sistemas de linhas e, outras vêzes, pela profundidade ou
supuração, modificam o aspecto do dactilograma (V. "Traumatologia
Dactilar").

Queimaduras. — "As queimaduras de 1." grau, segundo demonstrou
Locard provocam apenas, um eritema, o qual em nada modifica o dacti¬
lograma. Nas de 2.° grau há flictenas que aparecem como um ponto
enegrecido no dactilograma. As de 3.° grau, que atacam a derme,
produzem uma cicatriz lisa ou contraída, na qual se nota uma super¬fície dos tecidos de neoformação que, na impressão apresenta imagens
mais ou menos variadas. Nas queimaduras de 4.° grau, nas quais a
derme é destruída, o dactilograma' é inteiramente anormal. Os ácidos,
as substâncias cáusticas alteram a epiderme, modificando-a como as
queimaduras, segundo a maior ou menor intensidade de caustieação".

Panarícios. — "Os panarícios sub-epidérmicos e subcutâneos alteram
os desenhos digitais, segmentando as cristas, dando-lhes aspectos de
cilindros isolados, especialmente, onde estiver a abertura do abcesso".

Verrugas. — "As verrugas se traduzem no dactilograma por espaços
brancos, de bordos irregulares, porém, tão logo desapareçam, a imagem
papilar se apresenta exata e idêntica. As verrugas não destroem as

papilas".
As "Tesões locais" mencionadas pelo dr. Israel Castellanos, natu¬

ralmente, não são as únicas que se poderiam apontar como responsáveis
pela alteração dos desenhos digitais.

Os "Estigmas Profissionais", de que trataremos adiante, também
concorrem para produzir alteração dêsses desenhos.

2." — Afecções gerais. — Diz, ainda, o sr. Israel Castellanos, no
trabalho citado: "Aqui devemos diferenciar as enfermidades que cau¬
sam uma lesão especial na polpa digital, e as que, sem produzir altera¬
ções nestes tecidos, apresentam sinais especiais no dactilograma".
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Quando tratarmos de "Comentário", neste artigo, estender-nos-emos
sobre êste assunto.

A ilustre autoridade cubana menciona uma série de enfermidades
que alteram os desenhos digitais; o mais importante, é que descreve a

aparência do dactilograma, como denunciando a enfermidade; não trans¬
crevemos as características dos dactilogramas dos portadores dessas
doenças, por ser demasiado extenso e, também, pelas razões que expore¬
mos no "Comentário", no final dêste artigo.

São as seguintes as enfermidades apontadas pelo dr. Israel Castella¬
nos, como responsáveis pela alteração dos desenhos digitais: febre, tuber¬
culose pulmonar e intestinal, acromegalia, hemiplegia, panarício de
Morvan, impaludismo, enfermidade de Reynaud, lesões nervosas, sífilis,
gonorréa, paralisia cerebral infantil.

O professor Leonídio Ribeiro, na sua "Dáctilo-Diagnose", aponta
as seguintes doenças como responsáveis pela alteração dos desenhos digi¬
tais: dermites, radio-dermites, lepra, esclerodermia, esclerodaetilia, algu¬
mas doenças do sistema nervoso.

O dr. João Paulo Vieira, na sua "Patologia das Impressões Digi¬
tais", aponta as seguintes doenças como capazes de alterar os desenhos
digitais: Psoriase artropático, reumatismo crônico deformante, esclerose
em placas, arterites obliterantes, moléstia de Parkinson, hemiplegia,
traumatismo dos troncos nervosos, sífilis maligna precoce, atrofia
senil da pele, atrofias idiopáticas, acantose nigrigans, poiquilodermia
reticulada generalizada, lepra, esclerodermia, panarício de Morvan,
rádio e radiumdermite.

Apontando as doenças acima, o dr. João Paulo Vieira procura
descrever os dactilogramas produzidos pelos desenhos digitais alterados.

Outras autoridades apontam as seguintes doenças: esclerodermia,
esclerodaetilia, processo hipertrófico e descamativo, elefantiase, der-
moepidermite verrugosa, esclerodaetilia.

b) Profissões. —■ Conforme mencionámos acima, não somente as

doenças, mas, também, certas profissões concorrem para alterar as

impressões digitais.
O dr. João Paulo Vieira na sua "Patologia das Impressões Digi¬

tais", pág. 147, lança a "Dáctilo-Labor-Diagnose", que consiste em deter¬
minar a profissão pêlo estudo dos dactilogramas.

Diz aquela autoridade, na pág. 147 — do citado trabalho: "Nas
nossas observações clinicas, chegamos à conclusão que existem profis¬
sões que dão um dactilograma quase característico". "Assim é que na
do padeiro encontramos um tipo de fichas bastante característico. Uma
vez obtido um dêstes dactilogramas, proveniente mesmo de um cadáver
desconhecido, que nunca tenha sido identificado, podemos num laudo
afirmar a profissão que o individuo exercia".
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Aponta as seguintes profissões como responsáveis pela alteraçãodos desenhos digitais: pedreiros, dentistas, metalurgistas, trabalhadores
em madeira, padeiros, peixeiros, lavadeiras, mereieiros, trabalhadoresde ladrilhos, trabalhadores em salmoura, trabalhadores em frigoríficos,foguistas, tintureiros, fotógrafos, oleiros, vidreiros, sapateiros.

Outras autoridades mencionam as seguintes: tintureiros, marítimos,lavadeiras, cozinheiras, vendedores de abacaxis, pedreiros, calceteiros,tijoleiros, oleiros, fosforistas, serralheiros.
De um modo geral, podemos dizer que todos os trabalhos braçais,concorrem para a alteração dos desenhos digitais.
5) Serviço de Identificação de São Paulo. Nesta repartiçãoidentificadora surgiram muitos casos de identificandos que apresenta¬

vam as papilas estragadas, a ponto de não se poderem tomar suas im¬
pressões digitais, por serem pouco legíveis.

Sabemos, tôda identidade individual repousa essencialmente nalegibilidade do dactilograma; uma individual imperfeita, além de difi¬cultar sèriamente o serviço- do arquivo dactiloscópico, pode conduzir a
erros que, mais tarde, venham a levantar dúvidas sobre a identidade
do interessado.

Os casos de que temos tido conhecimento, são de papilas estragadaspelo exercício de certas profissões (V. "Profissões") e não como decor¬
rentes de certas enfermidades.

No interêsse de sanar êste inconveniente, o dr. Ricardo Gumbleton
Daunt, Diretor do referido Serviço, encarregou a nós e ao professorOscar Baldijão, Perito Químico daquele Serviço, para estudá-los e, sepossível, saná-los.

Até então, o processo ordinàriamente seguido para resolver tais
casos, era o do descanso do paciente que, com êste "tratamento" se via
prejudicado nos seus interesses financeiros, pois, na maioria dos casos,tratava-se de pessoas que trabalhavam em algumas das profissões
apontadas acima.

Cremos que com o concurso do professor Baldijão resolvemos a
questão, pelo emprego de certos reagentes, que reconstituem as papilas
no prazo de 10 a 15 minutos, sem acarretar qualquer prejuízo ao iden¬
tificando (V. "Reagentes").

É interessante notar que, embora elevado o número de casos quesurgiam, pôde-se verificar, na sua totalidade, tratar-se de estigmas
profissionais, não se apontando nenhum caso de enfermidade que im¬
possibilitasse a tomada das impressões.

A tomada das impressões digitais, nesta repartição é fiscalizada
por nós.

Cremos que a aplicação dêste recurso aos portadores de certas
enfermidades que alteram os desenhos digitais, poder-se-ia tomar suas
impressões digitais, sem os inconvenientes da ilegibilidade.
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6) Departamento Estadual do Trabalho — Serviço de Dactilos¬
copia Clínica. — O Decreto-lei n.° 11.187, de 27-6-1940, do governo do
Estado de São Paulo, criou a Secção de Dactiloscopia Clínica do Depar¬
tamento Estadual do Trabalho, com a finalidade de estudar e resolver
os casos que se apresentassem de papilas estragadas dos trabalhadores,
obrigados à identificação.

A referida Secção começou a funcionar em 16-5-1942, sob a direção
do dr. Newton de Lima Ribeiro.

Até junho de 1943, já havia atendido 855 casos de papilas estra¬
gadas.

Não nos foi possível obter dados minuciosos sobre os casos atendidos
pelo referido Serviço; entretanto, fomos informados que os casos mais
comuns são os de "eczemas profissionais" e de operários que trabalham
com objetos quentes, substâncias químicas, sabão, soda; surgiram, tam¬
bém, alguns casos (em número reduzido), de hiperhidrose e verrugas.

7) Comentário. — É tarefa extremamente árdua e melindrosa
apresentar um comentário sôbre a Dactiloscopia Clínica.

No presente "Comentário", limitar-nos-emos a expor as questões
suscitadas em torno da importante questão da alterabilidade dos dese¬
nhos digitais.

Antes de mais nada, devemos salientar que os comentários e dis¬
cussões sôbre a Dactiloscopia Clínica, surgiram e recrudesceram depois
da publicação do prof. Leonídio Ribeiro, intitulada "A lepra é capaz
de alterar os desenhos papilares das impressões digitais".

Autoridades abalizadas no assunto, levantaram as suas dúvidas,
já quanto à prioridade do prof. Leonídio Ribeiro, já quanto às suas
conclusões.

Pedimos vénia para, inicialmente, formular as seguintes perguntas:

a) a prática da Dactiloscopia Clínica interessa ao médico clínico
ou ao dactiloscopista ?

b) interessa a ambos?

Pelo estudo que nos foi possível fazer dos trabalhos publicados pelo
prof. Leonídio Ribeiro, chegamos à conclusão de que a aplicação da
Dactiloscopia Clínica deve interessar, em primeiro lugar, ao médico
clínico e não ao identificador.

A razão é simples: se alguém suspeita que está doente, procurará
um médico e não a repartição identificadora; o identificador tem in-
terêsse em obter as impressões digitais tão nítidas quanto possível,
a-fim-de classificá-las e arquivá-las, garantindo, assim, a identidade
do cidadão; não lhe interessa saber se o identificando sofre de tal ou

qual enfermidade; no caso de dificuldade de tomar suas impressões,
recorre aos processos técnicos que lhe permitam obtê-la.
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Adiante falaremos sôbre os processos que se podem empregar nos
casos difíceis de tomada de impressões.

Entretanto, concordemos, com o professor Leonídio Ribeiro, quanto
ao fato de que certos leprosos procuram ocultar sua doença; pergun¬
tamos: é atribuição das repartições identificadoras descobri-las e tomar
as providências que o caso exige?

Ao que sabemos, estas repartições têm obrigação de descobrir os
casos de falsa identidade e denunciá-los, quanto aos casos de enfermi¬
dades, nada nos consta.

No caso de se ter de levar a efeito o exame clínico das individuais
dactiloscópicas nas repartições identificadoras qual seria o processo de
trabalho? essas individuais seriam examinadas pelo próprio dactilos-
copista (V. "Dactiloscopista") ou pelo pesquisador? ou um corpo de
médicos clínicos deveria proceder a êste exame?

Poder-se-ia, diante desta hipótese, expedir-se uma carteira de
identidade no prazo de 24 horas, ou teria o interessado que esperar,
até que um dia ... se ultimassem todos os exames por que teria de
passar sua individual dactiloscópica?

Diz o dr. João Paulo Vieira, na sua "Patologia das Impressões
Digitais", pág. 147: "O ensaio de dáctilo-labor-diagnose baseia-se em
poder o perito dactiloscopista clinico aproximar numa classificação a
impressão digital quanto à profissão do individuo".

Perguntamos:

a) o dactilograma alterado por uma enfermidade, não pode ser
confundido com o dactilograma que apresente eczema profis¬
sional?

b) as características apresentadas por um e outro caso, serão tão
diferentes que não permitam confundir uma doença com uma
profissão?

O que vimos de expor, longe de constituir uma crítica é, ao contrá¬
rio, mero pedido de explicações, feito por um modesto discipulo, que se
deseja ilustrar nas luzes dos abalizados Mestres.

Prioridade. — Estudemos a prioridade dos estudos do prof. Leonídio
Ribeiro.

Quando tratámos do histórico da Dactiloscopia Clínica, mencioná¬
mos que o dr. Israel Castellanos, na sua "Dactiloscopia Clínica", pág.
69, diz que os drs. N. Castellano e M. Arana Zelis publicaram, em 1915,
pela primeira vez, o dactilograma de uma pessoa leprosa.

Escreve o prof. Leonídio Ribeiro, no seu trabalho intitulado "A
lepra é capaz de alterar os desenhos papilares das impressões digitais":
"Os fatos que trago ao conhecimento dos meus colegas da Academia
não estão registrados ainda nos tratados clássicos de medicina legal,
nem nos livros de doenças da pele" (pág. 9).
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Diante das informações acima, do dr. Israel Castellanos e do prof.
Leonídio Ribeiro, a quem devemos atribuir a prioridade dê'stes estudos?

Fatos incontestáveis relatados pelo próprio prof. Leonídio Ribeiro
esclarecem que os precursores da Dactiloscopia Clínica foram os médi¬
cos franceses Cestan, Decomps, Claude, Chauvet e Euziere, entretanto,
não os colocaremos no mesmo plano do prof. Leonídio Ribeiro, porque

aqueles estudaram as alterações produzidas nos desenhos digitais, em
virtude de lesões nervosas, enquanto que, êste as estudou como conse¬

qüência da lepra.

Alterabilidade. — Diz o prof. Leonídio Ribeiro no trabalho citado,
pág. 6: "Mas o que não se sabia, até agora, era que indivíduos ataca¬
dos de lepra, mas cujas mãos se apresentavam absolutamente normais,
pudessem ter também os seus desenhos papilares de tal modo alterados
que fôsse impossível classificá-los, a-fim-de fornecer a prova de iden¬
tidade".

E, mais adiante:
"Em muitos casos pude, felizmente, descobrir as fichas tomadas

muitos anos antes, pelas quais se verifica que as impressões digitais
eram anteriormente normais, não havendo as modificações que hoje
são bem visíveis, mesmo a ôlho nú" (obra citada, pág. 7).

Na pág. 6 do mesmo trabalho, encontramos: "Em várias dezenas
de doentes por mim examinados, foi possível demonstrar que a lepra é
capaz de alterar e até destruir completamente os desenhos produzidos
pelas impressões digitais".

A autoridade em aprêço não esclarece a natureza das alterações
que se observam nos daetilogramas dos leprosos.

Embora sejamos leigos em leprologia, sabemos que a lepra des¬
trói os tecidos; após esta destruição, é claro, não se pode mais contar
com os desenhos digitais; fato idêntico ocorre com as vítimas de in¬
cêndios, que, normalmente, são identificadas pelo processo odontológico.

No trabalho intitulado "Sôbre as impressões digitais dos leprosos",
o pi-of. Leonídio Ribeiro menciona o caso de uma senhora que depositou
economias na Caixa Econômica e que, decorridos anos, tentou fazer
sua primeira retirada, verificando-se, nessa ocasião, que as suas im¬
pressões digitais achavam-se alteradas, não se podendo estabelecer sua
identidade; o caso foi submetido à apreciação do prof. Ribeiro que
verificou tratar-se de um caso de lepra.

Esclarece aquela autoridade, que a Caixa Econômica havia tomado
a impressão do polegar direito e que as papilas deste dedo estavam des¬
truídas pela lepra.

O dr. Luiz de Pina no seu trabalho intitulado "A propósito das
alterações das figuras papilares digitais", diz: "De resto, escrevo eu
agora, seria preciso que desaparecessem os desenhos papilares dos dez
dedos, o que nem sempre acontece; mesmo na grande maioria dos
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indivíduos cujas impressões digitais resultam danificadas, como nos
leprosos de Leonídio Ribeiro, qualquer dactiloscopólogo obteria fartos
elementos de investigação pericial, sendo possível, por um só fragmento
de impressão, não danificado, e dum só dedo, identificar-se qualquer
indivíduo".

Ora, o prof. Leonídio Ribeiro verificou que a Caixa Econômica havia
tomado uma só impressão; não obstante, conseguiu aquela autoridade
estabelecer a identidade da interessada; entretanto, não esclarece se

pela impressão digital, ou por outro processo qualquer.
A observação do dr. Luiz de Pina é interessante e verdadeira, pois,

se as papilas dos dez dedos não se inutilizam por igual, restando alguns
elementos que permitam identificar; se a pessoa já estiver identificada;
se não fôr possível, em vista da destruição dos tecidos, reconstituir a
fórmula dactiloscópica, o índice onomástico acusará o número do registro
geral, o que fornecerá a individual dactiloscópica, e, conseguintemente a
possibilidade de se proceder a um confronto que permitirá estabelecer
a identidade; nos arquivos monodactilares, costuma-se trabalhar com
fragmentos de impressões quase ilegíveis, e não são poucos os casos de
identificação de impressões, quer por confronto, quer por pesquisa; en¬
tretanto, tratando-se, apenas, de uma só impressão ou fragmento, não
é possível proceder-se a uma pesquisa nos arquivos decadactilares; não
obstante, o confronto é sempre possível.

Do caso acima mencionado pelo prof. Leonídio Ribeiro, só se pode
concluir que o serviço de identificação da Caixa Econômica é imperfeito,
porque procede à tomada da impressão de um só dedo; um caso de
doença (o citado acima), levantou dúvidas quanto à identidade de uma
depositante; se houvessem tomado as dez impressões, poder-se-ia esta¬
belecer a identidade, sem recorrer a terceiros; não é difícil que uma
pessoa perca um dedo, e justamente o polegar direito, do qual deixou
impressão na Caixa Econômica; neste caso, como o estabelecimento em
questão conseguiria resolver o problema da identidade da vítima, tendo,
apenas, uma só impressão digital?

O prof. Tanner de Abreu, em 28 de agosto de 1935, apresentou à
Sociedade Médica de São Lucas, um trabalho que se acha publicado na
obra do prof. Leonídio Ribeiro, intitulado "Sobre as impressões digitais
dos leprosos", discorrendo sobre a alterabilidade dos desenhos digito-
papilares.

Diz a ilustre autoridade: "Evidentemente não se cogita da possibi¬
lidade de transformação do tipo dos desenhos papilares e passagem de
um para outro tipo. E êsse conceito é claramente confirmado pelo fato
do restabelecimento do mesmo tipo da impressão digital, quando ocorrem
melhoras do leproso em marcha para a cura".

"As impressões digitais, sobretudo as dos dedos médios e a do anular
esquerdo se ajiresentam alteradas de jeito a se não poder reconhecer o
tipo".
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O dr. Israel Castellanos, na sua "Daetiloscopia Clínica", pág. 67,
diz o seguinte: "Vemos, através das alterações patológicas, assinaladas
por Cestan, Deconips e Euziere, que o dactilograma conserva seu tipo
papilar, isto é, o desenho formado pelas papilas e que, por desnutrição,
adelgaçamento, retração cutânea, transtornos vasomotores e secretó-
rios, etc., o dactilograma altera sua fisionomia, ou seja, seus traços
funcionais e imagem anatômica, sem transmutar a morfologia paptilar".

No mesmo trabalho, pág. 69-70, encontramos o seguinte: "As
afecções gençralizadas que apresentam como sintomas atrofias, avulta-
mentos ou qualquer outra deformação dos dedos, tem-se observado que
não mudam o desenho digital, e as concepções teóricas sôbre todas estas
afecções nos induzem a admitir maior ou menor proeminência das papi¬
las, maior ou menor distância entre as cristas, lesões que podem chegar
a destruir a polpa digital ou todo o dedo, que poderá destruir um desenho
antes existente, porém, nunca substituí-lo por outro novo, de topografia
diferente, isto é, são imutáveis, como o afirma o sr. Comissário Etche¬
verry".

Diz o prof. Leonídio Ribeiro, no seu trabalho intitulado "Sôbre as

impressões digitais dos leprosos", pág. 301: "Finalmente, desejo tran¬
qüilizar os juízes brasileiros, declarando que, não .obstante as exceções
por mim demonstradas, a daetiloscopia conserva todo o seu valor cientí¬
fico, em questões de polícia técnica, como elemento de prova da identidade
individual, visto como, não se trata da possibilidade de mudança ou

transformação do tipo dos desenhos papilares, mas alteração ou destrui¬
ção parcial ou total de uma ou várias impressões digitais".

" Se, na verdade, em vários casos, é possível haver ceifas dificuldades
técnicas, em obter, pela daetiloscopia, a identificação de um destes doen¬
tes, não é menos certo que será impossível conseguir a mudança da forma
ou, do desenho de uma impressão digital, do mesmo modo que é imprati¬
cável a sua dissimulação ou confusão com o de qualquer outra pessoa".

A despeito das afirmações acima expostas, a ilustre autoridade, na
sua "Dáctilo-Diagnose", apresenta as seguintes conclusões:

"As conclusões dos meus trabalhos são as seguintes:

1." — os desenhos papilares que formam as impressões digitais não
são fixos e permanentes, por isso que, várias lesões de natu¬
reza patológica ou traumática podem alterá-los, transitória
ou definitivamente;

2." — em numerosos casos de doenças da pele e do sistema nervoso,
demonstrei existir relação de causa e efeito entre o mal de
que sofriam os pacientes e as modificações verificadas em
suas impressões digitais".

No trabalho intitulado "Sôbre as impressões digitais dos leprosos",
o prof. Leonídio Ribeiro menciona "certas dificuldades de ordem técnica";
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no seu trabalho "Dáctilo-Diagnose", encontramos: várias lesões cie
natureza patológica ou traumática podem alterá-los (desenhos pupi¬
lares) , transitória ou definitivamente".

Afinal, trata-se de dificuldades de ordem técnica, apenas ou de
alterações transitórias ou definitivas?

Diante desta contradição, a que conclusão devemos chegar?
O "Diário de São Paulo", de 26 de dezembro de 1943, publicou uma

entrevista do dr. João Paulo Vieira, sob o impressionante título: "O
Dogma da Imutabilidade das Cristas Papilares não pode persistir";
reproduzimos abaixo a referida entrevista.

"O prof. João Paulo Vieira expõe ao "Diário de São Paulo" os
resultados de suas pesquisas sobre a dactiloscopia".

Os trabalhos clássicos a respeito da dactiloscopia, isto é, da iden¬
tificação dos indivíduos pelo estudo de suas cristas papilares, afirmavam
que estas eram imutáveis desde o quarto mês de vida, até à morte.
Todavia, trabalhos latino-americanos vieram demonstrar que certas
moléstias, como a lepra, são capazes de modificar as impressões digitais
de uma pessoa, pondo por terra a velha teoria da imutabilidade das
cristas papilares".

"Castellanos, em Cuba, e Leonídio Ribeiro, no Rio de Janeiro, foram
os primeiros a estudar as alterações nas cristas papilares produzidas
pela lepra. Entre nós .o prof. João Paulo Vieira ampliou muito esses
estudos, verificando alterações das referidas cristas em muitas doenças
entre as quais, o pênfigo foliáceo, o reumatismo articular deformante,
a senilidade, as hemiplegias, a psoriase artropática, os estados ictio-
siformes das mãos, etc.. Procuramos, assim, trazer para esta secção
a palavra do ilustre dematologista, e a seguir expomos as suas de¬
clarações".

"A destruição das cristas papilares. — Inquirido pelo repórter sobre
os trabalhos referentes à destruição das cristas papilares, disse o prof.
João Paulo Vieira:

— "De fato, segundo estudo de Castellanos, de Cuba, e Leonídio
Ribeiro sobre a destruição das impressões digitais pela lepra, podemos
provar que inúmeras outras moléstias destroem as cristas papilares e
conseqüentemente fazem desaparecer os desenhos digitais dos seus por¬
tadores".

"É o que afirmámos e verificámos não só com as fichas dactilos-
cópicas de pacientes antes da moléstia, como posteriormente no decurso
e no final da enfermidade". "Isto baseado em numerosos cortes histo-
patológicos de enfermos quer do Asilo de Inválidos, quer do Instituto
Adhémar de Barros, do serviço que dirigimos".

"Propedêutica das impressões digitais. — Demonstrámos mais que
existem numerosas moléstias que dão traços característicos às fichas
dactiloscópicas, procurando neste nosso trabalho, a exemplo de Leonídio
Ribeiro, lançar os alicerces da dáctilo-diagnose, isto é, da Propedêutica
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das Impressões Digitais. Graças ao grande número de fichas que nos
foram fornecidas pelo dr. Ricardo Daunt, diretor do Serviço de Identi¬
ficação, e, pelo auxílio que nos propoixionou com técnicos de sua repar¬

tição, pudemos estudar numerosos dactilogramas no Asilo de Inválidos
de São Paulo, com permissão do dr. Sinésio Rangel Pestana, diretor
clínico da Santa Casa".

"Por outro lado, o Departamento Estadual do Trabalho, pelo, dire¬
tor da Organização do Trabalho, sr. Gustavo da Veiga, nos forneceu
abundante material de fichas a dáctilo-diagnose (diagnóstico de certas
enfermidades pelas impressões digitais), como tentar a dáctilo-labor-
diagnose, isto é, procurar determinar a profissão de um indivíduo pelo
estudo de seus dactilogramas".

"Prêmio "Oscar Freire". — O nosso trabalho foi condensado em 4

volumes, continuou o nosso entrevistado, e foi o mesmo lançado com o

prêmio "Oscar Freire" de Medicina Legal, de 1942. Resumindo êste
trabalho, vimos de editá-lo num volume intitulado "Patologia das Im¬
pressões Digitais". Não fôsse o estímulo que recebemos das grandes
autoridades acima, dos serviços oficiais de identificação do Estado, do
eminente prof. Flamínio Fávero, talvez não prosseguíssemos nos nossos
estudos, tal o esforço exigido pelos mesmos".

"Novos recursos para a dactiloscopia. — Interrogado a respeito da
possibilidade dêsses estudos comprometerem a ciência da identificação,
o prof. João Paulo Vieira nos adiantou: "Apesar da transcendência
dos temas que abordamos, êles não vieram abalar os alicerces da ciência
da identificação, ao contrário, vieram trazer novos recursos à dactilos¬
copia, com o desenvolvimento da Dactiloscopia Clínica. Aliás, o govêrno
do Estado, no Departamento Estadual do Trabalho, e o govêrno
federal, no Ministério do Trabalho, já criaram os respectivos serviços
de Dactiloscopia Clínica, anexos aos serviços de identificação. Nestas
secções deve-se, no futuro, tratar das inúmeras demites e dermatoses
profissionais que tanto dificultam a tomada das impressões e a sua
classificação".

"A terapêutica das dermites. — Esta parte terapêutica, continuou o
conhecido dermatologista, ainda é desenvolvida no nosso trabalho,
demonstrando que essas dermites devem ser tratadas pelos raios X e
podem ser ràpidamente curadas, fornecendo uma ficha perfeitamente
legível, quando a mesma anteriormente era ilegível, em conseqüência
da dermatose profissional. Necessitando os trabalhadores de suas cartei¬
ras profissionais, para gozarem dos benefícios das leis sociais, vê-se o
grande alcance que a dactiloscopia clínica vem proporcionar a inúmeros
operários, impossibilitados de obter suas carteiras de identidade, pelos
transtornos cutâneos oriundos dos inúmeros misteres a que se dedicam".

"Influência de diversos agentes sôbre as cristas papilares. -— Vol¬
tando a tratar das alterações produzidas pela lepra e outras moléstias
sôbre as impressões digitais, o prof. João Paulo Vieira nos disse:
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— "Já o grande criminalista Locard fez ressalva à imutabilidade
das cristas pupilares na leirra, e com os nossos trabalhos, essa ressalva
deve ser muito maior se estendendo a inúmeras moléstias e dermatoses.
O que se precisava era estudar histo-patològicamente as cristas papila-
res e demonstrar que como qualquer .outra parte do corpo, elas também
sofrem a ação dos traumatismos, agentes físicos, químicos, tóxicos ou
microbianos. E é o que demonstrámos".

"O papel da dactiloscopia clínica. —■ Quando uma impressão alterar
pela destruição das cristas papilares, a Dactiloscopia Clínica fará a
ressalva necessária, e se houver resquícios de linhas perceptíveis ainda
estas servirão para o confronto com a ficlia anterior, antes da mo¬
léstia. O DOGMA QUE AS CRISTAS PAPILARES SÃO IMUTÁ¬
VEIS NÃO DEVE MAIS PREVALECER. O que prevalece, e é de
inestimável valor para a identificação é que não há patologicamente
transformação de um determinado tipo, isto é, de tim arco ou de uma

presilha, em outro tip>o dactiloscópico. Nós, hoje, podemos afirmar que
as cristas papilares se destroem, se afinam, se hipertrofiam, chegando
a mascarar totalmente as imp>ressões digitais, impossibilitando a iden¬
tificação. Estas modificações patológicas nas cristas papilares podem,
pois, ser permanentes ou transitórias; nesse último caso, mais freqüen¬
tes em trabalhadores que lidam com substâncias cáusticas, químicas,
ou mesmo em indivíduos que têm a mão em contacto permanente com
alcalis, sabões e potassa".

"Pudemos, ainda, continuou ,o prof. João Paulo Vieira, demonstrar
na Sociedade de Medicina Legal e Criminologia de São Paulo, como
se pode, em muitos casos restabelecer rapidamente as imjmessões digi¬
tais ilegíveis por transtornos químicos, parasitários, físicos ou micro¬
bianos, mediante o tratamento radioterápico".

"Concluindo, nos disse o.diretor do Hospital do Pênfigo Foliáceo:
— "Convém ressalvar que êsses estudos foram todos iniciados na

América Latina, em Cuba, primeiramente no concernente à lepra, em
1924 e posteriormente, por Leonídio Ribeiro, em 1934, quanto ainda a
esta enfermidade, à seringomielia, e atualmente por nós, nas enfer¬
midades acima relatadas".

Diz a ilustre autoridade "que inúmeras outras moléstias destroem
as cristas papilares e conseqüentemente fazem desaparecer os desenhos
digitais"; mais adiante encontramos "que não há patologicamente trans¬
formação de um determinado tipo, isto é, de um arco ou de uma presilha,
em otitro tipo dactiloscópico.

Está claro que se há destruição dos tecidos, só pode decorrer o

desaparecimento dos desenhos dígito-papilares neles existentes; também,
se não há patologicamente transformação de um tipo em outro, não
vemos razão plausível para que o dr. João Paulo Vieira afirme que "O
dogma que as cristas papilares são imutáveis não deve mais prevalecer".

Mais adiante, diz o dr. João Paulo Vieira "que as cristas papilares
se destroem, se afinam, se hipertrofiam, chegando a mascarar totalmente
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as impressões digitais, impossibilitando a identificação"; mais nma vez,
a ilustre autoridade se contradiz, pois, como já dissemos, se houver a

destruição das papilas, em conseqüência da destruição dos tecidos, é
natural que o desenho deixe de existir; demais, mascarar, não nos consta,
seja sinônimo de mudar; portanto, esta afirmação não diz que os dese¬
nhos digitais deixaram de ser imutáveis.

Diz, ainda, o dr. Vieira: "Estás modificações nas cristas papilares
podem, pois, ser permanentes ou transitórias"; perguntamos, quando
essas modificações são permanentes?

Pela entrevista que acima transcrevemos e, também, pelos trabalhos
publicados pelo prof. Leonídio Ribeiro, podemos verificar que estas auto¬
ridades combatem o dogma da imutabilidade dos desenhos digitais.

Diagnose. — Em 1940, o prof. Leonídio Ribeiro lançou o seu tra¬
balho intitulado "Dáctilo-Diagnose", no qual afirma que certas molés¬
tias podem ser diagnosticadas pelo estudo das impressões digitais.

Apresentando suas conclusões, diz:
"4.° — os diversos elementos for¬

necidos pelo estudo dos dactilogramas concorrem para facilitar a desco¬
berta de certas doenças, ao mesmo tempo que permitem reconhecer a
data do aparecimento das respectivas lesões e também, em alguns casos,
acompanhar a evolução de seu tratamento, sendo, portanto, o dáctilo-
diagnóstico um novo sinal propedêutico do maior interêsse clínico".

O dr. Israel Castellanos ,na sua "Dactiloscopia Clínica" e o dr. João
Paulo Vieira, na sua "Patologia das Impressões Digitais", além de
fazerem idênticas afirmações, estudam a aparência dos dactilogramas dos
portadores de certas enfermidades, que admitem como responsáveis pela
alteração dos desenhos dígitb-papilares.

8) Conclusões. — Pela exposição que vimos de fazer, verificamos
que as opiniões dos Mestres são bastante contraditórias sôbre a questão
da imutabilidade dos desenhos dígito-papilares; resumimos a questão:

a) o dogma da imutabilidade dos desenhos dígito-papilares, que
constitui um dos postulados da Dactiloscopia, não surgiu em conseqüência
de uma observação ligeira; foi o resultado de 20 anos de estudos e
observações feitos por Herschel, no período compreendido entre 1858
a 1878; nessa época, como sabemos, a identificação pelas impressões
digitais não constituía fato positivo; não havia dúvidas quanto à pos¬
sibilidade de se identificar pelas impressões digitais, sem o concurso
de outro sistema de identificação; demais, ainda não existia um sistema
lógico, racional, de classificação dos desenhos digitais, donde a impos¬
sibilidade de se utilizar destas para fins de identificação; quando,
em 1891, a identificação pelas impressões digitais passou para o terreno
prático, já se admitia a imutabilidade como um dos seus fundamentos
essenciais; até hoje, não se verificou, ao que se sabe, um fato que
pudesse pôr em dúvida, êste postulado da Dactiloscopia, exceto as
afirmações dos ilustres autores de Dactiloscopia Clínica, sôbre cuja»
conclusões, levantamos nossas dúvidas;
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b) embora o prof. Leonídio Ribeiro afirme a alterabilidade dos
desenhos digitais, conforme já vimos nas citações que fizemos ante¬
riormente, faz, entretanto, uma ressalva, quando esclarece aos juízes
brasileiros que se não alarmem, pois, embora isto aconteça, a Dacti¬
loscopia não perde o seu valor, como sistema de identificação;

c) a mesma autoridade admite a possibilidade de se diagnosticar
certas doenças pelo estudo dos dactilogramas; entretanto, não adianta
qual a espécie de alterações que se notam nos desenhos digitais dos
enfermos; o dr. João Paulo Vieira, embora descreva o aspecto geral
dos dactilogramas, não esclarece, entretanto, a natureza das alterações
produzidas pela lepra, limitando-se a dizer que esta doença altera ou
destrói os desenhos dígito-papilares; voltando ao prof. Leonídio Ribeiro
lembramos que esta autoridade diz que a aplicação dos raios X produ¬
zem as mesmas alterações que a lepra; perguntamos se é possível dis¬
tinguir as impressões digitais de um leproso das de uma pessoa cujos
desenhos digitais tenham sido alterados pela aplicação dos raios X;

d) os autores de Dactiloscopia são unânimes em afirmar que o
desenho digital não muda de um tipo para outro; na realidade o que
se verifica é um empastamento ou apagamento dos desenhos digitais;
diante deste fato, não nos parece aceitável a alterabilidade dos dese¬
nhos digitais; por isto, somos de opinião que os DESÉNHOS DIGITAIS
SÃO IMUTÁVEIS; e, manteremos nossa opinião até que se prove de
maneira concreta, positiva, que essa imutabilidade deixou de existir;
a destruição dos desenhos dígito-papilares, quer pelas doenças, quer
pelas profissões, não pode deitar por terra êste postulado da Dactilos¬
copia; não nos consta que "destruição", "apagamento", "mutabilidade",
sejam sinônimos.

Fontes de consulta:

Leonídio Ribeiro — "A lepra é capaz de alterar os desenhos papi-
lares das impressões digitais" — Rio de Janeiro — 1934.

"Sobre as impressões digitais dos leprosos" — Rio de
Janeiro — 1935.

"Dáctilo-Diagnose" — Rio de Janeiro — 1940.
João Paulo Vieira — "Patologia das Impressões Digitais" — São

Paulo — 1943.

Israel Castellanos — "Dactiloscopia Clínica" — Cuba —- 1935.
Luiz de Pina — "A propósito de alterações das figuras papilares

digitais", in "Arquivos da Repartição de Antropologia Crimi¬
nal, Psicologia Experimental e Identificação Civil do Pôrto",
ol. III, Fascículo I — 1935.

Manuel Viotti — "Dactiloscopia e Policiologia" — São Paulo •—

1935.

Tanner de Abreu — "Impressões Digitais de um leproso", in "Sôbre
as Impressões digitais dos leprosos", por Leonídio Ribeiro •—•

Rio de Janeiro — 1935.
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DACTILOSCOPIA CRIMINAL (Forense ou Judicial).
É a que tem por fim a identificação dos criminosos.

Esta aplicação da Dactiloscopia prende-se aos "Locais de Crime"
e aos "Arquivos Monodactilares" (V. estas palavras).

Os criminosos de qualquer natureza são identificados, constando dos
seus prontuários, o delito em que incorreram.

A identificação processa-se normalmente, como nos casos da identi¬
ficação civil, isto é, consiste na qualificação, quando, o delinqüente ainda
não esteja identificado e, em qualquer caso, toma-se sua "individual
dactiloscópica" (V. estas palavras).

Os arquivos monodactilares, geralmente, recolhem as impressões
digitais dos criminosos de furtos e roubos, conforme se verifica em

"Arquivos Monodactilares".

DACTILOSCOPIA FORENSE (V. "Dactiloscopia Criminal" — o mes¬

mo que "Dactiloscopia Judicial").

DACTILOSCOPIA JUDICIAL (o mesmo que "Dactiloscopia Forense"
— V. "Dactiloscopia Criminal").

DACTILOSCOPISTA

É o funcionário que toma as impressões digitais (V. "Dactilógra¬
fo").

"O que classifica as impressões digitais, arquiva e as procura no
arquivo dactiloscópico" (Israel Castellanos — "Dactiloscopia Clínica",
pág. 2) (V. "Pesquisador. Arquivista").

O trabalho "Dactiloscopia Clínica", do dr. Israel Castellanos foi
publicado em Cuba, donde se concluir que o funcionário encarregado da
classificação, pesquisa e arquivamento das individuais dactiloscópicas,
naquele país, é denominado "Dactiloscopista".

No Brasil, "Dactiloscopista", é o funcionário que toma as impres¬
sões digitais; em geral, estes funcionários não cogitam e, muitas vezes,
têm apenas, ligeiras noções da classificação dos daetilogramas; ipor
isto, o Serviço de Identificação de São Paulo, designou um perito para
examinar as impressões digitais, sendo responsável pela sua perfeição.

A observação que vimos de fazer, mostra, mais uma vez, a grande
falta de uniformidade que existe nos termos técnicos em Dactiloscopia.

DACTILOSCOPOLOGIA

Têrmo criado por Fernando Ortiz, para designar o estudo da
Dactiloscopia (Israel Castellanos — "Dactiloscopia Clinica", pág. 3).



DACTILOSCOPÓLOGO

"... é o que analisa e interpreta as impressões digitais, explicando,
por meio delas, os fenômenos da hereditariedade, a transmissão dos
desenhos papilares, o problema da paternidade, o valor genético do
homem, etc." (Israel Castellanos —■ "Dactiloscopia Clínica", pág. 2).

DEGENERADOS (V. "Criminosos").

DELTA

Definição. — São pequenos ângulos ou triângulos formados pelas
cristas papilares, ou,

o ponto de encontro dos três sistemas de linhas (V. "Sistemas de
Linhas").

Aplicação. -— Os deltas têm grande aplicação na classificação dos
desenhos digito-papilares.

Todos os sistemas de classificação dactiloscópica, baseiam-se na

presença, ausência e número dos deltas.
"À simples vista todo mundo pode observar que as linhas papilares

das últimas falanges de ambas as mãos, formam desenhos muito va¬

riados e que existem, já à direita, já à esquerda ou nos dois lados,
pequenos ângulos que se chamam deltas e cujas linhas se prolongam
à direita ou à esquerda, ou em forma circunferencial, espiralóide, etc.".

"Pode-se observar, também, que em outros desenhos não existem
êsses ângulos ou deltas, porque êsses desenhos são formados por simples
curvas".

"Pois bem, a existência ou inexistência dos citados ângulos ou deltas,
permite dividir todos os desenhos em quatro grupos" (Y. "Sistema
Dactiloscópico — Vucetich") (Juan Vucetich — "Dactiloscopia Compa¬
rada", pág. 80-81).

Outra importante aplicação dos deltas, é permitir a subclassificação
dos verticilos pela situação que ocupem, um em relação ao outro, donde
a subclassificação dos verticilos pelos deltas, em: direito divergente,
esquerdo divergente, convergentes (V. estas palavras).

Formação dos deltas. —- Os deltas são formados:

a) pela bifurcação de uma linha simples;
b) pela brusca divergência de duas linhas paralelas.

.!

Divisão. — Os deltas são divididos em:

a) Delta verdadeiro — quando seus braços prolongados, circuns¬
crevem núcleo;

b) Pseudo-delta — quando seus braços prolongados, não circuns¬
crevem núcleo.
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Esta questão e muito importante e deve ser levada em conta,
quando se trate de classificar um dactilograma; geralmente, encontra¬
mos pseudo-deltas nos "Tipos Limites" (V. estas palavras).

Classificação. — A primeira chave de classificação dos deltas que
surgiu, foi a de Olóriz, lançada em Madri (Espanha), onde foi adotada;
não nos consta a existência de qualquer outra chave, que tenha tido
aplicação prática.

Olóriz dividiu os deltas em dois tipos fundamentais: "Trípode" e

"fundido"; estes tipos fundamentais foram subdivididos em dois sub¬
tipos: "Largo" e "Curto", conseguindo, assim, um total de doze di¬
visões (Fig. 36).

DELTAS (Qloriz)
cpuoDos snuemes

tripódio curto

tripódio curto superior

tripódio curto interno

tripódio corto externo

tripódio longo

tripódio longo superior

tripódio longo interno

tripódio longo externo

Fig. 36

A chave proposta por Olóriz é de grande alcance no desdobramento
das fórmulas de verticilos, pois, os doze subtipos de deltas, combinados
com:
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a) o tipo fundamental;
b) o subtipo pela configuração do núcleo;
c) a subclassificação pela situação dos deltas, permite obter umnúmero elevadíssimo de combinações (V. "Subclassificação").
Carlos Kehdy, nos seus "Elementos de Daetiloscopia", pág. 39,lançou o "Sistema Brasileiro de Classificação Déltiea".
Baseia-se nos processos de formação dos deltas, e os classifica enitrês tipos fundamentais: "Positivo", "Negativo" e "Duvidoso", de-signando-os por letras e algarismos; aquelas são empregadas nos po¬legares e estes nos demais dedos; os tipos "Positivo" e "Negativo" sãosubdivididos em dois subtipos: "Simples" e "Composto"; permiteobter elevado número de combinações.
A chave em apreço não foi, até o presente, adotada em nenhuma

repartição identificadora (Carlos Kehdy — "Elementos de Daetilosco¬pia", pág. 39-41).
"Sendo o delta uma figura, temos de considerá-lo, digo, conside¬rar-lhe uma base e dois lados (direito e esquerdo).
"Sugiro, como mais próprios, os adjetivos puro e estrelado.
"Obteríamos, assim, as significações:
a) Delta puro — ou propriamente dito;
b) Delta estrelado — ou trirrádio;
p) Delta composto.

"Os lados, como já se disse, e só para os deltas puros, são basilar,ou inferior, direito e esquerdo" (Luiz de Pina — "Daetiloscopia",págs. 134 e 135).

Delta puro Delta estrelado

DELTA ABERTO

Subtipo do tipo "Delta Fundido" (ou "Hundido"), pela Chave deOlóriz.

DELTA CERRADO

Subtipo do tipo "Delta Fundido" (ou "Hundido"), pela Chavede Olóriz.

\DELTA COMPOSTO

Subtipo dos tipos "Positivo" e "Negativo", pelo Sistema Brasileirode Classificação Déltiea.
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DELTA DIREITO DIVERGENTE (ddd).
O delta direito diz-se divergente, nos verticilos, quando está mais

próximo do núcleo, ou quando, o ramo inferior das linhas diretrizes
que partem dêsse delta, passa por cima do ramo inferior das linhas
diretrizes que partem do delta esquerdo (Fig. 37).

DELTA DUVIDOSO

Tipo fundamental do Sistema Brasileiro de Classificação Déltica.

DELTA ESQUERDO DIVERGENTE (ded).

O delta esquerdo, diz-se divergente, nos verticilos, quando está mais
próximo do núcleo, ou quando, o ramo inferior das linhas diretrizes
que partem dêsse delta, passa por cima do ramo inferior das linhas
diretrizes que partem do delta direito (Fig. 38).

Píg. 37 Fig. 38

DELTA FUNDIDO (V. "Delta Hundido").

DELTA HUNDIDO

É o formado pelos sulcos papilares (Vicente Rodriguez Ferrer —

"Manual de Identificación Judicial", pág. 30-31).
Manuel Viotti, na sua "Dactiloscopia e Policiologia", e Carlos

Kehdy, nos seus "Elementos de Dactiloscopia", referem-se ao "Delta
Fundido".

DELTA NEGATIVO

Tipo fundamental do Sistema Brasileiro de Classificação Déltica
(Carlos Kehdy — "Elementos de Dactiloscopia", pág. 40).



DELTA POSITIVO

Tipo fundamental do Sistema Brasileiro de Classificação Déltica
(Carlos Kehdy — ''Elementos de Dactiloscopia", pág'. 40).

DELTA SALIENTE

"É o formado pela união das cristas papilares em um ponto comum,formando uma espécie de triângulo" (Vicente Rodriguez Ferrer —
■"Manual de Identificación Judicial", pág'. 30).

DELTA SIMPLES

Subtipo dos tipos "Positivo" e "Negativo", do Sistema Brasileiro
de Classificação Déltica (Kehdy — "Elementos de Dactiloscopia", pág.
40).

DELTA TRÍPODE CURTO

Subtipo do tipo "Trípode", da Chave de Olóriz.

DELTA TRÍPODE LARGO

Subtipo do tipo "Trípode", na Chave de Olóriz.

DERMA (ou Derme) V. "Pele".

DERMATOGRAMA

"Termo proposto por Bettman para designar as alterações pato¬
lógicas da pele" (Israel Castellanos — "Dactiloscopia Clínica", pág.
11).

"Nome dado por Bettman às imagens dermatotípicas, obtidas por
Oppenheim" (Leonídio Ribeiro — "Dáctilo-Diagnose", pág. 13).

DERMATOTIPIA

"Utilização da Dactiloscopia em dermatologia" (Leonídio Ribeiro
— "Dáctilo-Diagnose", pág. 13).

"Termo proposto por M. Oppenheim, de Viena, para designar as
alterações patológicas da pele (Israel Castellanos — "Dactiloscopia
Clínica", pág. 11).

"O método dermatotípico é o mais adequado para registrar e ofe¬
recer as alterações dos dedos e das mãos. A prática o comprova e a
experiência o aconselha" (Israel Castellanos — "Dactiloscopia Clíni¬
ca", pág. 24).

DERME (ou Derma) V. "Pele".
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DERMOPAPILOGRAMA

O mesmo que dactilograma.
Termo criado por Luiz de Pina, para designar as impressões digi¬

tais, palmares e plantares (Luiz de Pina — "Dactiloscopia", pág. 128).

DERMOPAPILOSCOPIA DIGITAL

Termo criado por Luiz de Pina, para designar a ciência dactilos-
cópica (Luiz de Pina — ''Dactiloscopia", pág. 128).

DERMOPAPILOSCOPIA PALMAR

Nome proposto por Luiz de Pina para designar o estudo das papi¬
las da palma da mão (Luiz de Pina — "Dactiloscopia", pág. 217).

DERMOPAPILOSCOPIA PLANTAR

Nome proposto por Luiz de Pina para designar o estudo das papi¬
las da planta dos pés (Luiz de Pina — "Dactiloscopia", pág. 217).

DERMOPAPILOSCOPIA PSICOLÓGICA

(V. "Psicologia Dermopapilar").

DESVIO (V. Pontos Característicos).

DETERMINAÇÃO DO DEDO A QUE PERTENCE UMA IMPRESSÃO

Um dos pontos mais curiosos e interessantes no levantamento das
impressões digitais nos locais de crime, é, sem dúvida, a determinação
do dedo que deixou a impressão ou fragmento.

Esta operação é relativamente fácil para os peritos experimen¬
tados, apresentando, naturalmente, alguma dificuldade para os prin¬
cipiantes.

Afirma Harry Battley, no seu livro "Single Finger Prints", não
ser possível estabelecer regras fixas para se determinar o dedo que
deixou a impressão.

Entretanto, procuraremos estudar êste assunto, tão detalhadamente
quanto possível, expondo, isoladamente, os diversos fatores que nos.
podem levar a esta determinação.

1.° — Regra geral. — Em princípio, existe uma maneira natural
de tocar nos objetos; uma observação minuciosa nos permitirá deter¬
minar o dedo e a mão.

Geralmente, quando se encontra uma única impressão num suporte
qualquer, sem que êste apresente vestígios de qualquer outra impressão,
podemos dizer que a impressão encontrada, foi deixada pelo polegar,,
indicador ou médio.
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2.° —■ Linhas supramarginais. — Quando as linhas supramargi-
nais se dirigem para a direita, a impressão pertence a um dedo da mão
direita; quando, ao contrário, se dirigem para a esquerda, a impressão
foi deixada por um dedo da mão esquerda; se a impressão fôr do
polegar, esta regra será 100% certa; aplica-se, com menor probabili¬
dade, aos dedos médio, anular e mínimo.

3.° — Desenho Digital.

a) Arco. — Quando as linhas se dirigem para a direita, a impres¬
são terá sido deixada por um dedo da mão direita e, ao contrário, se
se dirigem para a esquerda, a impressão será de um dedo da mão
esquerda.

Tratando-se de um arco plano, a determinação torna-se mais difí¬
cil, crescendo ainda esta dificuldade, quanto mais perfeito fôr êste
desenho; quando, porém, se tratar de arcos bifurcados ou com tendência
para bifurcar-se, a determinação do dedo torna-se mais simples; assim,
os arcos bifurcados à direita, pertencem a um dedo da mão direita e
os bifurcados à esquerda, a um dedo da mão esquerda.

Quando o arco fôr angular, observa-se se o maior número de
linhas corre para a direita ou esquerda: no primeiro caso, teremos
um desenho da mão direita e, no último, da mão esquerda; quando as
linhas que formam o ângulo se elevam mais ou menos perpendicular¬
mente à prega interfalangeana, dirigindo-se em número igual para a
direita e para a esquerda, então torna-se mais difícil determinar o dedo.

b) Presilha. — Em princípio, as presilhas externas são freqüentes
na mão direita e as presilhas internas, na esquerda. Tratando-se do
mínimo direito, diminui muitíssimo a probabilidade de se encontrar
uma presilha interna; igualmente, no mínimo esquerdo, é difícil encon¬
trar-se uma presilha externa.

c) Verticilo. — Para se determinar a mão a que pertence o dedo
que deixou a impressão, devemos considerar dois fatores primordiais,
quando o desenho fôr um verticilo; em primeiro lugar, classifica-se o
verticilo pela configuração do núcleo e, depois, pela situação dos deltas;
estas operações são dificílimas, tratando-se de impressões colhidas nos
locais de crime, pois, como já vimos, geralmente, são dificilmente
classificáveis.

Esta dificuldade cresce muito, quando tentarmos subclassificar o
verticilo pela situação do delta, porque êste quase nunca aparece.

1) Verticilo espiral. — Se as linhas se desenvolvem da esquerda
para a direita (sinistrógiros), ou seja, no sentido dos ponteiros de um
relógio, a impressão será de um dedo da mão esquerda; no caso contrá¬
rio, a um dedo da mão direita; esta regra é 99% certa.

2) Verticilo ovoidal. — Dificilmente encontramos verticilos ovoi-
dais, cujo sistema nuclear seja perfeitamente perpendicular à prega
interfalangeana; ora se desloca para a direita, ora para a esquerda;
para a determinação da mão a que pertence o dedo que deixou uma
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impressão deste tipo, consideramos o desenho como cortado por um
eixo perpendicular à prega de flexão do dedo, que se desloca segundo
o sistema nuclear; para maior clareza, consideramos que a base dêstè
eixo, corre ao longo da prega interfalangeana; assim, se o sistema
nuclear se desloca para a esquerda, o desenho pertencerá a um dedo
da mão direita, porque, neste caso, a base do eixo imaginário terá se
deslocado para a direita, ao longo da prega de flexão; se, ao contrário,
o núcleo inclina-se para a direita, teremos um dedo da mão esquerda.

3) Verticilo sinuoso. — Quando o "S" é perfeitamente perpen¬
dicular à prega interfalangeana, formando o que vulgarmente se
chama "sinuoso típico", teremos um desenho deixado por um dedo da
mão esquerda ou um indicador da mão direita; quando o "S" estiver
invertido, isto é, ocupar uma posição mais ou menos paralela à prega
de flexão, teremos uma impressão deixada por um dedo da mão direita
ou de um indicador esquerdo.

4) Situação dos deltas. — Quando seja possível determinar a

situação dos deltas, teremos: os deltas direito divergentes nas impres¬
sões deixadas pelos dedos da mão direita e, os esquerdo divergentes,
nos desenhos deixados pelos dedos da mão esquerda.

4.° — Tamanho da impressão. — Sabemos que os polegares são
maiores que os demais dedos da mesma pessoa; assim, quando a im¬
pressão fôr mais larga e estiver colocada um pouco abaixo das outras
impressões, teremos um desenho deixado pelo polegar.

Considerando, ainda, o tamanho da impressão, temos, depois do
polegar: o médio, o anular, o indicador e o mínimo, por ordem decres¬
cente.

5.° —• Localização das impressões. — Ordinàriamente, encontra¬
mos impressões da mão direita nas garrafas; nos móveis, é mais comum

encontrar-se impressões da mão esquerda; isto se explica, porque o
meliante apoia a mão esquerda, enquanto a direita executa o trabalho
de arrombamento.

Entretanto, esta regra é muito relativa, porque pode se dar o caso
do arrombador ser canhoto (V. "Comprovação da Identidade").

Fontes de consulta:

Juan Vucetich — "Dactiloscopia Comparada" — La Plata — 1904.
Manuel Viotti — "Dactiloscopia e Policiologia", São Paulo, 1935.
Carlos Kehdy — "Elementos de Dactiloscopia", São Paulo, 1941.
Vicente Rodriguez Ferrer — "Manual de Identificación Judicial",

Barcelona, 1921.
Juan Vucetich — "Dactiloscopia Comparada", págs. 62-63.
Edmond Locard — "Manual de Técnica Policial".
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DETERMINAÇÃO DA PROFISSÃO
V. "Dáctilo-Labor-Diagnose".

DEXTRODELTA (Sistema de Olóriz)
São "os dactilogramas que se incluem neste segundo grupo têm

um só delta, bem definido e situado precisamente à direita da impres¬
são de tal modo que as cristas centrais do núcleo se dirigem para a
parte inferior e esquerda do desenho" (Vicente Rodriguez Ferrer —
"Manual de Identificación Judicial", pág. 45).

Corresponde à presilha interna no Sistema de Vucetich.
DEXTRÓGIRO (Sistema de Olóriz)

" São os verticilos em forma de espiral, no qual as linhas se desen¬
volvem para a direita do observador (Vicente Rodriguez Ferrer ■—
"Manual de Identificación Judicial", pág. 56).

Êste tipo de verticilos constitui um subtipo do tipo espiral.
A Chave Brasileira de subtipos, leva em conta esta espécie de

verticilos (V. "Chave Brasileira de Subtipos").

DIREÇÃO DAS LINHAS PAPILARES
V. "Determinação do dedo a que pertence uma impressão digital".

DISCO DE BATTLEY

V. "Sistemas Mônodactilares — Battley". (Fig. 39).

DISCO DE COLLINS

V. "Sistemas Teledactiloscópicos — Collins".

DISCO DE GALTON

É um disco de vidro simples, atravessado por um diâmetro, mon¬
tado em um aro de metal, adaptável à ranhura da lupa.

Sua finalidade é permitir a contagem das linhas situadas entre o
delta e o centro do núcleo nas presilhas.

Fig. 39
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Alguns sistemas de classificação monodactilar, empregam a conta¬
gem das linhas, também nos verticilos (V. "Contagem de Linhas").
(Fig. 35 na pág. 81).

.DISCO DE MORAN

V. "Sistemas Teledactiloscópicos -— Moran". (Fig. 40).

Fig. 40

DI STAL (anatônimo de "Proximal").
"Colocado em ponto extremo, quanto ao plano médio transversal

do corpo" (Luiz de Pina — "Dactiloscopia", pág. 129).

DIVISÃO

É a denominação dada por Vucetich, às impressões digitais da mão
direita, na individual dactiloscópica (V. "Individual dactiloscópica").

DIVISÃO DA DACTILOSCOPIA

V. "Dactiloscopia".

DUBOIS (Dr. Luiz)
Chefe dos Serviços Fotográficos da Polícia de Buenos Aires (Re¬

pública Argentina).
Inventou a "Película Dubois" (V. estas palavras), para o trans¬

porte das impressões digitais colhidas em locais de crimes (Manuel
Viotti — "Dactiloscopia e Policiologia", pág. 227).
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E
.

E — Símbolo de Presilha Externa, no Sistema de Vucetich. Tipo
digital monodéltico.

ECTODACT.ILIA

Dedos em número menor que o normal; é uma anomalia congênita(V. "Anomalias").
Manuel Viotti, na sua "Dactiloscopia e Policiologia", pág. 148, diz:"É um vício de conformação antônima à hiperdactilia; enquanto nestahá quantidade supranumerária de dedos, naquela há apenas 4, 3, 2,

um apenas, ou mesmo nenhum dos dedos". (Fig. 41).
Ferrer — "Manual de Identificación Judicial", pág. 62, diz:"Anomalia congênita — dedos em número inferior ao normal".
As amputações não se consideram "Ectodactilia".

EIDOGRAFIA (do grego — "Eidos" — forma; "grafo" — descrever).
Têrmo lançado pelo Dr. Luiz Dubois, para designar o transportede impressões por meio de película (Viotti —- "Dactiloscopia e Poli¬

ciologia", pág. 230) (V. "Películas").

EIXO DIGITAL

Diz Vicente Rodriguez Ferrer, no seu "Manual de Identificación
Judicial", pág. 30: "Eixo de um dactilograma é a linha em redor da
qual se grupam as demais para formar um desenho digital".

"Algumas vêzes é constituído por uma crista, aparecendo em preto
na impressão, outras vêzes é um sulco que, então, aparece em branco".

" Outras vêzes é apenas um ponto que, nesse caso, recebe o nome
de "ponto central", porém, neste caso, observa-se sempre que é em
preto, isto é, formado por uma crista".

"Também se chama "ponto central" o extremo superior do eixo
em crista ou as extremidades da linha em asa que rodeia o eixo, quando
seja branco".

ELIPSOIDAL (V. "Sistemas Dactiloscópicos — Olóriz").
Subtipo de verticilo, quando as linhas nucleares assumem a forma

de uma elipse (verticilo ovoidal no Sistema de Vucetich).

EMILIO HUSCHKE (V. "Histórico").

EMPALME (V. "Pontos Característicos").
É um ponto característico.

Ferrer — (Manual de Identificación Judicial, pág. 37), diz: "é
a crista papilar -que une duas outras próximas".

Entre nós, êste ponto característico recebe o nome de " Anastomose".



Fig. 41

ESCORIAÇÃO (V. "Dactiloscopia Clínica").

EPIDACTILOSCOPIA CLÍNICA

"É a reunião de uma série de dermatotipias ou dermatogramas
tomados de doentes da pele, com os casos mais còmuns ou menos fre-
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qüentes em clínica dermatológica, pode servir para lançar as bases de
uma epidactiloscopia clínica" (Israel Castellanos — "Daetiloscopia
Clínica", pág. 24).

Esta foi a única explicação que encontrámos sobre êste termo.

Pela explicação acima, vê-se claramente que se trata do estudo
dos dactilogramas de doentes da pele, sendo, portanto, êste estudo, do
domínio da "Daetiloscopia Clínica"; não nos foi possível conseguir
outros pormenores.

EPIDERME (V. "Pele").

EPILÉPTICOS E CRIMINOSOS

Segundo Vaschide, baseado nas conclusões de Ferés, os epilépticos e
criminosos apresentam maior freqüência de verticilo espiral anelado.

Temos observado muitas pessoas portadoras dêste tipo de desenhos
digitais, que, entretanto, não apresentam nenhum indício de anormali¬
dade mental, nem tendências criminosas.

Outrossim, temos notado, mesmo nas impressões digitais dos pro¬
fissionais do crime, é mantida a porcentagem universalmente aceita
dos desenhos digitais, o que contraria as afirmações de Feré e Vaschide.

Temos observado muitas pessoas que apresentam desenhos digitais
dêste tipo, não notando nelas, entretanto, qualquer indício de epilepsia
ou de tendências criminosas.

ESCANINHO

Compartimento, divisão.
Os "Armários-Casilleros" criados por Vucetich continham 180 esca¬

ninhos cada um. (Figs. 42 e 42-A).
Posteriormente, foram agrupados escaninhos, em número de 20

a 25; estes agrupamentos de escaninhos, receberam a denominação de
"Blocos de Escaninhos".

Os escaninhos utilizados no arquivamento horizontal do Sistema
de Vucetich, têm, mais ou menos, as seguintes dimensões:

altura

largura .

profundidade

15 cm.

15 cm.

25 a 30 cm.

Os utilizados para o arquivamento das individuais no Sistema de
Henry, têm maior largura, em virtude da maior largura das indivi¬
duais adotadas naquele sistema.
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ESTATÍSTICA (V. "Percentagem dos desenhos digitais7').
Um dos pontos mais úteis do estudo da Dactiloscopia, é, sem

dúvida, o da estatística, quer dos desenhos digitais computados isola¬
damente, quer das fórmulas dactiloscópicas, isto é, dos desenhos digi¬
tais combinados entre si, distribuídos pelos dez dedos.

A importância deste estudo reside no fato de que permite aos
criadores de chaves de subtipos para subclassiíicação, se orientarem,
de modo a conseguirem, por êste processo, a distribuição mais ou menos
uniforme das diferentes fórmulas dactiloscópicas que, como sabemos,
não se apresentam com a mesma freqüência.

Desde que a Dactiloscopia passou a constituir processo prático de
identificação humana, os diversos autores começaram a proceder ao
levantamento da estatística dos desenhos digitais, considerados isola¬
damente ; assim, como sabemos, é universalmente aceita a seguinte
porcentagem:

Cumpre observar que estas estatísticas foram levantadas por
diversos autores, em diferentes lugares e épocas.

Embora a porcentagem acima, seja universalmente aceita, pois,
é encontrada em todos os sistemas de classificação dactiloscópica, ela
não é precisamente esta; em alguns lugares, encontrou-se, apenas, 4,9%
de arcos, enquanto que em outros, a porcentagem deste tipo, subiu a
6% e, em outros a 6,5%; observa-se fato idêntico quanto aos demais
tipos; alguns autores levaram em conta, também, o fator raça (V.
"Porcentagem dos Desenhos Digitais").

A despeito desta divergência entre os resultados obtidos pelos
diversos autores, as estatísticas levantadas dos desenhos digitais consi¬
derados isoladamente, conduziram a resultados práticos; assim, é que
observamos, os criadores de chaves de subtipos, deram maior subdivisão
ao tipo "Presilha", menor ao tipo "Verticilo", e finalmente, menor
ainda, ao tipo "Arco", que se apresenta com menos freqüência.

Os peritos dactiloscópicos lançam mão dêstes estudos para dar
maior subdivisão aos maços de individuais dactiloscópicas, conseguindo
por êste processo uma distribuição mais ou menos equilibrada das
fórmulas dactiloscópicas, o que vem facilitar a pesquisa (V. "Pesqui¬
sa"). Entretanto, somos de opinião que se obteriam melhores resultados
se se conseguisse estatística das fórmulas dactiloscópicas; somente
assim, cremos, seria possível criar uma chave de subtipos que viria
resolver em definitivo o problema do arquivamento dactiloscópico.

Seria de utilidade que, em cada arquivo dactiloscópico fosse criada
uma secção de estatística, que daria o número exato das individuais
dactiloscópicas de cada fórmula.

Arco .

Presilha

Verticilo

5%

60%

35%
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Fizemos um estudo neste sentido; o resultado foi, apenas, conse¬

guirmos a confirmação da pequena porcentagem dos arcos e da elevada
porcentagem das presilhas; não nos foi possível chegar a resultados
mais positivos, em razão do pequeno número de individuais dactiloscó-
picas computadas; entretanto, o estudo que fizemos nos permite esta¬
belecer a porcentagem, pelo menos aproximada das fórmulas daetilos-
cópicas que costumam aparecer, logo de início.

Para a realização deste estudo, procedemos ao levantamento das
fórmulas dactiloscópicas com o respectivo número de individuais, das
primeiras 500 pessoas identificadas; dado o pequeno número de indivi¬
duais compulsadas, não podemos dar, com precisão, a porcentagem das
fórmulas, nem dizer, quais as fórmulas que aparecem em primeiro
lugar; entretanto, podemos notar que há certa uniformidade no apare¬
cimento de certas fórmulas (V. "Estatística das Fórmulas").

ESTATÍSTICA DAS FÓRMULAS DACTILOSCÓPICAS

Passaremos a dar a estatística das fórmulas dactiloscópicas encon¬
tradas quando tratámos da "Estatística".

A-fim-de que se possa avaliar bem dos resultados obtidos, dividi¬
remos este estudo em duas partes, isto é, na primeira daremos os resul¬
tados colhidos nas individuais de homens; na segunda, as individuais
de mulheres; finalmente, tentaremos fazer um estudo comparativo dos
resultados.

a) Homens. — Foram as seguintes as fórmulas dactiloscópicas
encontradas, com o respectivo número:

A-llll — A-1121 1

A-1131 —- A-1121 1

A-1133 — A-1122 2

A-1133 — A-1131 1

A-1212 — A-1112 1

A-1333 — A-1122 1

A-1333 — A-3242 1

. A-3331 — A-1212 1

A-3343 — A-3232 1

A-3343 — A-3242 1

1-2333 — A-3222 1

E-llll — A-1112 1

E-1133 — A-1222 1

E-1333 — A-1122 1

E-1333 — A-1221 1

E-1333 — A-2222 1

E-3333 — A-3222 1
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E-4333 — A-4222 ....
E-4343 — A-2222 ....

Y-1333 — A-1222 ....

Y-1343 — A-1244 ....

V-2133 — A-1122 ....

V-4443 — A-2242 ....
E-llll — 1-1121

E-1133 — 1-1111 ....

E-1133 — 1-1121 ....
E-1133 — 1-1122 .... 2

E-1331 — 1-3122 .... . . . . 1

E-1333 — 1-1122 .... . . - ' . 2

E-1333 — 1-1222 .... . . . . 8

E-1333 — 1-2222 .... . . . . 8

E-1333 — 1-3122 .... 2

E-1333 — 1-3222 .... . . . . 4

E-1334 — 1-1222 .... . . . . 1

E-1343 — 1-1222 .... . . . . 1

E-1343 — 1-1242 .... . . . . 1

E-1343 — 1-2222 .... 2

E-1343 — 1-2142 .... . . . . 1

E-1343 — 1-3242 .... 2

E-1344 — 1-4144 .... . . . . 1

E-2111 — 1-1111 .... . . . . 1

E-2133 — 1-1222 .... . . . . 2

E-2133 — 1-3122 .... . . . . 1

E-2133 — 1-3222 .... . . . . 1

E-2243 — 1-2222 .... . . . . 1

E-2242 — 1-3344 .... . . . . 1

E-2323 — 1-2222 .... . . . . 1

E-2333 — 1-1122 .... . . . . 1

E-2333 — 1-1222 .... . . . . 2

E-2333 — 1-2222 .... . . . . 6

E-2333 — 1-2242 .... . ... 1

E-2333 — 1-2322 .... . . . . 1

E-2333 — 1-3122 .... . . . . 1

E-2333 — 1-3222 .... . . . . 3

E-2333 — 1-3242 .... . . . . 1

E-2333 — 1-3422 .... . . . . 1
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E-3443 — 1-2222

E-3444 — 1-2442

E-4333 — 1-2222

1-2242

1-3122

E-4333 — 1-3222

1-4222

1-4242

1-4442

E-4343 — 1-2222

1-4222

1-4242

1-4442

E-4344 — 1-2244

1-2444

1-4244

E-4433 — 1-2222

E-4443 — 1-2242

1-2422

1-3222

1-3442

1-4242

1-4422

1-4442

E-4444 — 1-2242

1-3242

1-4242

1-4244

1-4444

V-1133 — 1-1222

1-2112

1-2222

V-1313 — 1-1122

V-1343 — 1-2222

V-1444 — 1-2242

V-2133 — 1-1222

V-2313 — 1-3222

V-2333 — 1-1222

Y-2333 — 1-2222

.

1

1

5

1

1

1

2

2

1

2

1

2

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

4



 



1-4244

1-4422

1-4443

V-4344 — 1-4442

1-4444

V-4433 — 1-4424

V-4443 — 1-2222

1-4242

1-4442

V-4444 — 1-3444

1-4242

1-4442

1-4444

A-1133 — V-1122

E-1333 — V-1222

E-2333 — V-3222

E-2333 — V-3244

E-3244 — V-2442

E-3333 —- V-1222

V-4442

E-3343 — V-1222

V-2222

V-2242

V-3222

V-4442

E-4333 — V-2222

V-4222

E-4334 — V-3244

V-4242

E-4343 — V-3242

E-4344 — V-4244

V-4444

E-4433 — V-3422

E-4443 — V-4242

V-1333 — V-2222

V-1333 — V-3222

V-1343 — V-2222

V-1343 — V-3142

V-2333 — V-1222
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V-2222

V-3122

V-3222

V-3322

V-4222 ........

V-3222

V-3242 ........

V-3442

V-4222

V-3442

V-1242

V-3242

V-4242

V-4444

V-3333 — V-1222 2

V-2222 3

V-2242 3
V-2244

V-2334

V-2343

V-2433

V-2443

V-3343

V-3343

V-3344

V-3433

V-3442

V-3444

V-3242

V-3442

V-4422

V-1222

V-1242

V-2122

V-2242

V-2244

V-3222

V-3242

V-4222

V-4242

V-2224

V-2244

V-2442

V-4244

V-4442

V-4444

V-4242

V-4342

V-4444



v-4242 — V-3242

V-4333 — V-2222

Y-3222

V-4222

V-4343 — V-2222

V-2242

V-2442

V-3£22
V-3242

V-4222

V-4224

V-4242

V-4244

V-4442

V-4444

V-4344 — V-2244

V-2442

V-4122

V-4224

V-4242

V-4244

V-4442

V-4444

V-4433 — V-2222

V-3222

V-3442

V-4422

V-4434 — V-4444

V-4443 — V-2442

V-3442

V-4222

V-4242

V-4244

V-4422

V-4442

V-4444

V-4444 — V-2242

V-2442

V-3444
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V-4243 1

V-4244 2

V-4343 1

V-4422 1

V-4442 6

V-4444 — V-4444 20

Especiais e defeituosas:

E-1344 — A-x-,143
E-4443 — I-x-x-42

E-3343 — X-224-x

V-4444 — I-444-x .

V-3344 — V-x-442

V-0443 — V-4442 .

V-x444 — V-4444 .

V-4333 — V-0000 1 (amputação)
V-4343 — X-4242

. 1

O-OOOO — V-4242 1 (amputação)
X-4343 — 1-4442 1

b) Mulheres. — Daremos abaixo a relação das fórmulas dacti-
loscôpicas encontradas nas mulheres; diante de cada fórmula, daremos
o número de individuais dactiloscópicas desta fórmula:

A-llll — A-llll 1
.

A-1113 — A-1112 1

A-1144 1

A-1131 — A-llll 1

A-2112 1

A-3111 1

A-1133 — A-1112 . 1

A-1331 — A-1122 1

A-1333 — A-1212 1

A-1222 1

A-1343 — A-3142 1

A-2133 — A-llll 1

A-3334 — A-1134 1

A-3343 — A-1242 1

A-3222 1

A-4333 — A-3222 1
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E-llll — A-1112 .

E-1113 — A-1112 .

E-1313 — A-2111 .

E-1333 — A-1112 .

A-1132 .

E-2333 — A-2222 .

E-3123 — A-2122 .

E-3141 — A-3241 .

E-3313 — A-3212 .

E-3331 — A-2122 .

E-3333 — A-1221 .

A-2222 .

A-2242 .

E-4343 — A-2222 .

V-2343 — A-3242 .

V-3343 — A-2244 .

A-1112 — 1-1112 .

A-1131 — 1-3122 .

A-1133 — 1-1112 .

A-1333 — 1-1112 .

A-3331 — 1-1112 .

E-1113 — 1-1111 .

E-1113 — 1-1112 .

E-1133 — 1-1112 .

1-1122 .

1-1221 .

1-1222 .

1-3122 .

E-1313 — 1-1112 2

E-1333 — 1-1122 2

1-1222 4

1-1232 1

1-2222 2

1-2322 1

1-3222 5

1-4212 1

E-1343 — 1-2222 3

E-1343 — 1-2342 1

E-2133 — 1-4222 1



E-2323

E-2333

E-2334

E-2343

E-2343

E-2442

E-2443

E-2444

E-3113

E-3133

E-3143

E-3233

E-3323

E-3323

E-3331

E-3332

E-3333

1-3222

1-4244

1-1222

1-2122

1-2222

1-3112

1-3122

1-3222

1-3242

1-4142

1-2322

1-1242

1-2222

1-3222

1-4232

1-3422

1-4422

1-4442

1-2111

1-1112

1-1222

1-2222

1-1222

1-3222

1-1131
1-3222

1-1222

1-4222

1-1222

1-2122

1-2124

1-2212

1-2242

1-2322

1-2442

1-3122

1-4212

1-4222

1-4422



— 145 —

1-4442 .... . . . . 1

1-2222 .... . . . . 35

E-3333 — 1-3222 .... . . . . 6

E-3334 — 1-2222 .... . . . . 1

1-2234 .... . . . . 1

1-2242 .... . . . . 1

E-3341 — 1-2241 .... . . . . 1

E-3343 — 1-1222 .... . . . . 2

1-2122 .... . . . . 1

1-2222 .... . . : - . l

1-2232 .... . . . . l

1-2242 .... . . . . 6

1-2244 .... . . . . 3

1-2422 .... . . . . 1

E-3343 — 1-2442 .... . . . 1

1-2444 .... : ... 1

1-3222 .... . . . . 1

1-3242 .... . . . . 2

1-3342 .... . . . . 1

1-4222 .... . . . . 1

E-3344 — 1-2244 .... . . . . 1

1-4242 .... . . . . 1

1-4442 .... . ... 1

E-3433 — 1-2222 . . . . . ... 1

E-4242 — 1-3244 .... . . . . 1

E-4243 — 1-4222 . . . . 1

E-4323 — 1-2223 .... . . . . 1

E-4333 — 1-3222 .... ... . 2

1-4222 .... . ' . . .4

1-4242 .... . ' . . . 1

E-4334 — 1-2122 .... . . . . 1

1-4222 .... . ' . . . 1

E-4343 — 1-2222 .... . . . . 4

1-2242 .... . . . . 1

1-2244 .... . . . . 1

1-2442 . . . . . . . . 1

1-2444 .... . . . . 1

1-3242 ....

1-3322 .... . . . . 1



1-4222

1-4242

1-4244

1-4444

E-4344 — 1-2222

1-2244

E-4433 — 1-4422

E-4434 — 1-4442

E-4443 — 1-1442

1-3444

1-4222

1-4242

1-4442

1-4444

E-4444 — 1-3443

1-4422

1-4442

V-1133 — 1-3122

V-1333 — 1-3222

V-2233 — 1-2222

V-2333 — 1-1122

1-2222

1-2422

1-3222

V-2343 — 1-2222

1-3442
V-2443 — 1-2422
V-2443 — 1-4422
V-2444 — 1-1242

V-3323 — 1-2222

V-3333 — 1-2222

1-4242

V-3334 — 1-2222
V-3343 — 1-2222

1-2242

1-2442

1-3222
V-3344 — 1-2222

V-3433 — 1-4222



V-3443 — 1-2444

V-4333 — 1-2222

V-4333 — 1-2422

1-3222

1-4122

1-4222

V-4342 1-2242

V-4343 — 1-2244

V-4343 — 1-4222

1-4242

V-4344 — 1-2222

V-4344 —• 1-4444

V-4441 — 1-4441

V-4443 — 1-4442

V-4444 — 1-2244

1-3442

1-4244

1-4444

1-1133 — E-1121

E-4333 —■ E-2222

V-4334 — E-4444

V-4343 — E-4442

1-3344 — V-3242

E-1333 — V-1122

E-1333 — V-1222

E-2333 — V-1222

E-2333 — V-3132

V-3222

V-3322

E-2343 — V-2222

E-3333 — V-1122

V-2122

V-2212

V-2222

V-3222

V-3242

E-3333 — V-4222

V-4422



E-3343 — V-2222

V-2232

V-4242

E-3344 — V-3222

V-4434

V-3444

E-3443 — V-2242

V-4442

E-4333 — V-4222

E-4343 — V-2242

V-3344

V-4444

E-4344 — V-4242

E-4433 — V-4222

E-4443 — V-3322

V-4242

V-4422

V-1113 — V-1112

V-1333 — V-3112

V-1333 — V-3222

V-1443 — V-1244

V-2233 — V-4422

V-2242 — V-2343

V-2242 — V-4442

V-2333 — V-1222

V-2222

V-2333 — V-3222

V-2443 — V-2222

V-4442

V-3333 — V-1222

V-2222

V-2242

V-2322

V-2442

V-3112

V-3222

V-3242

V-4422



V-3343 — V-1222

V-2222

V-2244

V-3242

V-3244

V-4242

V-4244

V-4442

V-4444

V-3344 — V-2244

V-2444

V-4244

V-4444

V-3433 — V-3442

V-3443 — V-2442

V-4444

V-3444 — V-4444

V-4333 — V-2222

V-3222

V-3242

V-4222

V-4422

V-4334 — V-4244

V-4343 — V-2222

V-2242

V-3442

V-4222

V-4242

V-4244

V-4422

V-4444

V-4344 — V-2444

V-4222

V-4242

V-4244

V-4442

V-4443 — V-2242

V-2442

V-4222
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V-4242 3

V-4243 1

V-4422 3

V-4442 12
V-4444 3

V-4444 — V-4242 1
V-4444 — V-4442 1

V-4444 — V-4444 9

Especiais e defeituosas:

V-2(G)-3(Dp)-3-3 — V-2222 1

E-x-343 — 1-2444 1

E-43-X-3 — I-2-X-22 1

V-2344 — I-2-X-22 1

E-3333 — X-2222 1

Cumpre observar que as fórmulas acima estão distribuídas pelo
polegar esquerdo, embora, seja universalmente aceita e adotada a

distribuição pelo polegar direito.
Na repartição onde obtivemos estas fórmulas, procede-se à distri¬

buição pelo polegar esquerdo, em razão da côr dos cartões, que, assim
ficam juntas; não acontece o mesmo, quando a distribuição é feita pelo
polegar direito, ficando misturados os cartões das diversas côres; quan¬
do a distribuição é feita pelo polegar esquerdo, os cartões da mesma
côr ficam juntos, o que facilita a localização dos escaninhos.

Tratando-se do arquivamento vertical (V. "Arquivamento"), é
indiferente que a distribuição seja feita por um ou outro polegar.

Conclusões. -—- A estatística das fórmulas dactiloscópicas que vimos
de apresentar, não nos permite chegar a resultados muito satisfatórios,
em virtude do reduzido número de individuais dactiloscópicas compu¬
tadas; cremos, somente com uma estatística mais detalhada poder-se-ia
chegar a uma conclusão perfetia e correta, quanto ao processo de des¬
dobramento. Entretanto, podemos ressaltar as seguintes observações:

1 — Número de fórmulas dactiloscópicas. Salientámos, de
início, que para o nosso trabalho foram computadas 1.000 individuais
dactiloscópicas; que estas individuais foram distribuídas em dois grupos
de 500 individuais cada um; levámos em conta, unicamente os primei¬
ros 500 prontuários em cada repartição; assim, verificamos, nas pri¬
meiras 500 individuais dactiloscópicas, encontrámos um número de
fórmulas dactiloscópicas, quase idêntico;

a) Homens 296 fórmulas
b) Mulheres 295 fórmulas
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A diferença de uma fórmula dactiloscópica, apenas, não deve ser

levada em conta, para se chegar a uma conclusão; assim, podemos
dizer que nas primeiras 500 pessoas identificadas encontrámos 295
fórmulas dactiloscópicas, em média. Também, não levámos em conta,
no cômputo das fórmulas, os desenhos "Especiais e Defeituosos".

2 — Fórmulas repetidas. — As fórmulas encontradas nas indivi¬
duais de homens não são exatamente as mesmas, que encontrámos na
de mulheres; muitas fórmulas encontradas numa série, não o foram na

outra; algumas fórmulas foram encontradas nas duas, com número
de individuais quase idêntico; disto, cremos, dever-se-ia concluir, que
estas "Fórmulas Repetidas", são realmente freqüentes, embora tenham
aparecido em número insignificante (uma ou duas, na maioria).

As "Fórmulas Repetidas" que encontrámos, são em número de 75,
apenas, para as 295 ou 296 fórmulas encontradas. São as seguintes:

Fórmulas Homens Mulh

E-llll — A-1112 . . . . 1 1

E-4343 — A-2222 . . . . 1 1

E-2333 — 1-1222 . . . . 2 2

E-2333 — 1-2222 . . . . 6 7

E-2333 — 1-3122 . . . . 1 3

E-2333 — 1-3222 . . . . 3 7

E-2333 — 1-3242 . . . . 1 1

E-2343 — 1-2222 . . . . 2 2

1-3222 . . . . 2 1

E-3333 — 1-1222 . . . . 6 6

1-2122 . . . . 1 1

1-2222 . . . . 15 35

1-2242 . . . . 1 6

1-4222 . . . . 4 5

E-3343 — 1-2222 . . . . 5 1

1-2242 . . . . 4 6

1-2244 . . . . 1 3

1-4222 . . . . 1 1

E-4333 — 1-3222 . . . . 1 2

1-4222 . . . . 2 4

1-4242 . . . . 2 1

E-4343 — 1-2222 . . . . 2 4

1-4222 . . . . 1 3



E-4343 — 1-4242
E-4344 — 1-2244

E-4443 — 1-4242

1-4442
E-1333 — V-1222

E-2333 — V-3222
E-3343 — V-2222
E-4333 — V-4222

V-2333 — 1-2222

1-3222

V-2343 —- 1-2222
V-3333 — 1-2222

V-3343 — 1-2222

1-2242

1-2442

V-4333 — 1-2222

1-4222

V-4343 — 1-4222

1-4242

V-4344 — 1-4444

V-4443 — 1-4442

V-4444 — 1-4444

V-2333 — V-1222

V-2222

V-3222

V-3333 — V-1222

V-2222

V-2242

V-3242

V-4422

V-3343 — V-1222

V-2244

V-3242

V-4242
V-3344 — V-2244

V-4244

V-4444
V-3444 — V-4444
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V-4333 — V-2222 . . . . . 3 .1

V-3222 . . . . . 2 2

V-4222 . . . . . 2 10

V-4343 — V-2222 . . . . . 3 1

V-2242 . . . . . 2 3

V-4222 . . . . . 3 6

V-4242 . . . . . 3 7

V-4244 . . . . . 3 2

V-4444 . . . 2 1

V-4344 — V-4242 . . . . . 1 2

V-4244 . . . . . 3 1

V-4442 . . . . . 2 1

V-4443 — V-4242 . . . . . 1 3

3 — Fórmulas freqüentes. — As fórmulas encontradas, apresentam,
na sua maioria, uma única individual; algumas apresentam duas; pou¬
cas fórmulas das encontradas apresentam maior número; destacaremos
as que apresentaram número mais elevado de fórmulas:

Fórmulas Homens Mulheres

E-1333 — 1-2222 8 —

E-2333 — 1-2222 6 7

E-3333 — 1-2222 15 35

E-3333 — 1-3222 7

V-3333 — 1-2222 — 8
V-4444 — V-4444 20 9

Estas as fórmulas que se apresentaram em maior número; as de¬
mais, apareceram em número reduzido.

Observando-se atentamente as fórmulas que serviram para o nosso

estudo, confirmamos, mais uma vez:

a) a freqüência da presilha externa na mão direita;
b) a freqüência da presilha interna na mão esquerda;
c) a distribuição mais ou menos uniforme dos verticilos pelas

duas mãos;

d) a escassez do arco.

A instalação dos serviços de estatística das fórmulas dactiloscópicas
nos arquivos decadactilares, seria de grande utilidade, pois, permitiria-
a cada repartição saber, ao certo, quantas individuais de cada fórmula



teria no seu arquivo; nos grandes arquivos, principalmente, seria deutilidade, pois, permitiria orientar o estudo da freqüência das fórmulas,donde se concluiria uma chave de subtipos capaz de resolver em defini¬tivo o problema do arquivamento; pelo que nos tem sido possível observar,a mesma chave talvez não se aplique a todos os lugares, dada a maior
ou menor freqüência de certas fórmulas, em dados lugares; por isto,cremos, somente a estatística das fórmulas, levantada nos diversoslugares, permitiria chegar a um resultado positivo.

ESTATÍSTICA DOS PONTOS CARACTERÍSTICOS
A justificativa dêste estudo basea-se no fato de que alguns siste¬

mas de classificação monodactilar, fundam-se na classificação dos pontoscaracterísticos.
É bem verdade que a classificação de um dactilograma, levando-se

em conta o tipo fundamental, os subtipos, j"á pelo mícleo, j"á pelo tama¬nho (nas presilhas), j'á pela situação dos deltas (nos verticilos), combi-nando-se todos estes elementos com os pontos característicos, permitiriaobter um elevadíssimo número de combinações, o que daria maior distri¬buição nos arquivos monodactilares, donde maior facilidade de pesquisa;demais, sendo poucos os elementos a combinar para fins de classificaçãomonodactilar (excluídos os pontos característicos), não é possível obter-se
um arquivo monodactilar muito grande, o que constitui uma grandefalha nos serviços dactiloscópicos.

Acaso fôsse possível classificar-se um dactilograma, com simplici¬dade e precisão, computando-se os pontos característicos, teríamos resol¬vido um dos maiores problemas dos serviços de identificação dactilos-
cópica. Cremos, poder-se-ia realizar isto, senão em todo, ao menos, emparte, levantando-se a estatística dos pontos característicos, verificando,assim, sua freqüência; levaríamos, em conta, apenas, os pontos mais
freqüentes; não deixaríamos de parte a região onde se apresentassem
com mais freqüência.

Para levar a efeito êste estudo, iniciámos um trabalho num arquivomonodactilar, que j'á havia expedido muitos laudos, na sua maioria,
por pesquisa; o sistema de classificação adotado, é o decimal (V. "Sis¬temas Monodactilares").

Motivos independentes da nossa vontade, não nos permitiram con¬tinuar êste trabalho, que, apenas, havíamos começado; por isto, nãopodemos dar o resultado a que pensáramos chegar.

ESTIGMAS PROFISSIONAIS
São assim denominados certos sinais que se encontram nas mãos oudedos de certas pessoas, e que denunciam seu ofício ou profissão (V."Dactiloscopia Clínica").
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Fonte cle consulta:

Israel Castellanos — "Dactiloscopia Clínica, pág. 23.

ESTUDO ANALÍTICO DOS DACTILOGRAMAS ("Análise dos dacti-
logramas" — "Análise das impressões digitais").
(V. "Análise das Impressões Digitais").

ETNOLOGIA DERMOPAPILAR (ou Antropologia Dermopapilar —

V. "Raça").

EUGÊNIO STOCKISS

"Médico-Legista de Liege (Bélgica) (V. "Histórico").

EXÉRCITO (V. "Gabinete de Identificação Regional").

EXTRADELTO

Denomina-se extradelto, no Sistema de Olóriz (V. "Sistemas Dacti-
loscópicos — Olóriz"), o verticilo cujo delta direito, fica acima do delta
esquerdo (delta direito divergente no Sistema de Vucetich).

Fonte de consulta:

Vicente Rodriguez Ferrer — "Manual de Identificación Judicial"
pág. 72.

F

FEBRE (V. "Dactiloscopia Clínica").

FERÉ (V. "Histórico").

FERIDAS (V. "Dactiloscopia Clínica").

FERRETE (Ferro Quente).

Processo de identificação que consistia na identificação do ser
humano, pela aplicação de um ferro em brasa, na fronte ou nas espá¬
duas; êste processo primitivo de identificação tinha a dupla finalidade
de identificar e punir; surgiu mais' ou menos, na época em que começou
a ser empregada a "mutilação" (V. esta palavra); desde a mais remota
antiguidade é empregado para identificar os animais, tendo sido, tam¬
bém, aplicado aos eswavos. Com o progresso da humanidade e o desen¬
volvimento da ciência da identificação, foi sendo abolido paulatinamente,
de modo que, hoje, só se emprega para a identificação dos animais.

Segundo consta, foi aplicado em quase todos os países, tendo, po¬
rém, sido abolido, quando da aceitação da Dactiloscopia como processo
positivo de identificação.
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Já os países que aceitaram a "bertillonagem", que precedeu ime¬diatamente à Dactiloscopia, na sua maioria, haviam abolido o "ferrete",como processo de identificação humana.
Êste sistema de identificação foi abolido, em Portugal, pelo reiD. João III.

(V. "Identificação").

Fontes de consulta:

Fernando Ortiz — "La Identificación Dactiloscópiea", Havana,1913.

Sislán Rodriguez -— "La identificación dei sêr humano atravez
dei nombre, dei tatuaje y de las marcas particulares" — La
Plata — 1942 (in "Revista de Identificación y Ciências Pe-
nales").

Leonídio Ribeiro — "Policia Científica", Rio de Janeiro, 1935.

FERRO QUENTE

Processo empregado, antigamente, para a revelação das impressõeslatentes sobre o papel; consiste em passar um ferro de engomar, quente,a poucos milímetros de altura, sem tocá-lo; resultados pouco satisfa¬tórios.

Fonte de consultu:

Ferrer — "Manual de Identificación Judicial", pág. 138.

FICHA DACTILOSCÓPICA
É o papel destinado a receber as impressões simultâneas dos dezdedos.

Estabelecemos uma distinção capital, entre a "Ficha Dactiloscópiea"e a "Individual Dactiloscópiea" (V. estas palavras).
A "Ficha Dactiloscópiea" é o retângulo de papel em branco, comos necessários dizeres impressos; "Individual Dactiloscópiea" é a mesmaficha, contendo, porém, as impressões digitais de uma pessoa.
Muitas autoridades não estabelecem distinção entre uma e outra; naprática é comum denominar-se "ficha" ou "ficha dactiloscópiea" mesmoà "individual dactiloscópiea".
Vucetich. — Quem primeiro lançou a "ficha dactiloscópiea", foiVucetich.

Na nossa opinião, aceitou, de início, a sugestão de Varigny, quepropôs a tomada simultânea dos dez dedos do identificando.
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Lançou um modêlo que, posteriormente,- foi alterado; de um modo
geral, tôdas as repartições identificadoras que adotam o Sistema de
Vucetich, adotam um modêlo de "ficha dactiloscópica" semelhante; en¬

tretanto, as dimensões variam sensivelmente.
O modêlo lançado por Vucetich, media 20 x 9 centímetros; os espaços

destinados aos dedos, tinham as seguintes dimensões:

polegares 35 mm.

indicadores . 30 mm.

médios 30 mm.

anulares 30 mm.

mínimos 25 mm. (Fig. 43)

Olóriz. — "A ficha dactiloscópica, diz Olóriz, é um documento que

estabelece a personalidade civil de um individuo por meio dos seus

caracteres físicos mais particulares, imutáveis e permanentes" (Ferrer
— "Manual de Identificación Judicial", pág. 89).

Na Espanha usa-se um modêlo uniforme de fichas dactiloscópicas,
de modo a facilitar o arquivamento das fichas permutadas.

Há um modêlo especial para homens, impresso em preto, e outro,
para mulheres, impresso em vermelho.

Na ficha dactiloscópica é registrada a filiação morfológica.
A ficha dactiloscópica adotada por Olóriz, é de cartolina branca,

um tanto assetinada, medindo 14 e meio centímetros de largura, por
* 16 cm. de altura; é dividida em três faixas longitudinais, de dimensões

iguais; as faixas laterais têin por fim tomar as impressões dos dedos;
a central, dividida em duas partes, destina-se à tomada dás impressões
de controle (V. "Ficha de Controle"); estas impressões são tomadas
de modo que uma das mãos fique em sentido contrário à outra; assim,
a mão direita ficará no sentido contrário da esquerda, porém, no dos
cinco dactilogramas desta mão; o mesmo acontece com a mão esquerda.
(Fig. 44).

Henry. •— As fichas destinadas à tomada das impressões digitais no
Sistema de Henry, também, têm espaço para ficha de controle.

Diferem da ficha de Olóriz, porque, nesta, a ficha de controle fica
entre as impressões digitais das duas mãos; naquela, a ficha de controle
é tomada em baixo das impressões dos dedos da mão esquerda; os espa¬
ços reservados às impressões dos dedos são contíguos.

No verso da ficha dactiloscópica de Henry, próximo ao espaço des¬
tinado à assinatura do identificando, há um espaço para a tomada da
impressão do indicador direito. (Fig. 45).



SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO
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J Legajô' -2» 3 Cf.
I Expediente . .3.2
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Impregiones simultâneas.
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Fig. 44

Fontes cie consulta:

Vucetich — "Dactiloseopia Comparada", pág. 62.
Ferrer — "Manual de Identificación Judicial", pág. 89-91.

Henry — " Classification and Uses of Finger Prints".

FICHA DE CONTROLE

Quando se tomam as impressões digitais, observamos que o opera¬
dor toma dedo por dedo; nesta operação, pode se enganar e aplicar a
impressão de um dedo, no espaço reservado a outro; o mesmo pode
acontecer com as mãos; tomar, por exemplo, as impressões dos dedos
da mão direita, nos espaços reservados à esquerda. Êsse engano pode
alterar completamente o lugar da ficha no arquivo.



5.LittleFinger

LEFTHAND 8.MitMieFinges-

9.RingFinger

10.LittleFinger

6.Thumb

7,Index

1.Thumb

RIGHTHAND 3.MiddleFinger
2.IndexFinger

4.RingFinger
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Para prevenir estes enganos perigosos, Olóriz, na Espanha, e
Henry, na Inglaterra, criaram a ficha de controle; é bem verdade que
a de Henry é anterior à de Olóriz.

A ficha de controle consiste na tomada das impressões dos dedos
indicador, médio, anular e mínimo de cada mão, ao mesmo tempo; o
operador, depois de entintar os dedos acima mencionados, toma-os jun¬
tamente e aplica-os, ao mesmo tempo, sobre a ficha, exercendo ligeira
pressão sôbre as suas extremidades; terá o cuidado de aplicar os dedos
da mão direita no espaço reservado a esta mão, procedendo da mesma
maneira, para com os da esquerda.

Esta ficha permitirá ao arquivista verificar se houve troca de
dedos ou de mãos.

Fontes cle consulta:

Ferrer — "Manual de Identificación Judicial", pág. 90-91.

Henry — "Classifieation and Uses of Finger Prints".

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO (V. "Ficha Dactiloscópica").

FICHA PLENA (V. "Ficha de Controle").

. FICHAS MARCADAS

São aquelas nas quais se escreve o símbolo de cada tipo fundamen¬
tal e subtipo, sôbre cada uma das impressões digitais.

Embora os funcionários das repartições identificadoras devam estar
aptos a ler os dactilogramas correntemente, como se se tratasse de es¬
crita comum, julgamos de tôda conveniência que se adote o hábito de
"marcar" as individuais dactiloscópicas, dada a grande variabilidade
dos desenhos, que conduz à diversidade de classificação, em certos casos,
como também, devido à diversidade de critério na classificação destes
dactilogramas.

Temos observado, nas repartições identificadoras do Brasil, é hábito
não se "marcar" as individuais dactiloscópicas.

Nas repartições que trabalham com os Sistemas de Henry e de
Olóriz, a "marcação" das individuais é hábito, fazendo parte integrante
do trabalho de classificação.

No Sistema de Henry as fichas são marcadas a mão.
No Sistema de Olóriz empregam-se carimbos, tanto para os dacti¬

logramas isoladamente, como para a fórmula dactiloscópica completa,
de cada individual. Assim, são empregados dois tipos de carimbo: um,
medindo meio centímetro de altura, para os dactilogramas; outro, pouco
maior, colocado na parte mais alta da individual, para a fórmula
dactiloscópica completa.
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FICHÁRIO ONOMÁSTICO (V. "índice Onomástico").
Em toda repartição identificadora, anexo ao Arquivo de Prontuá¬

rios, funciona um "índice Onomástico". Deste índice constam os nomes
de todas as pessoas identificadas, com o respectivo número do Registro
Geral. Assim, dado o nome, por este índice, pode-se conseguir o número
do Registro Geral, o que permitirá obter o seu prontuário.

Nos grandes arquivos, torna-se necessário saber a filiação, prin¬
cipalmente, nos casos de nomes idênticos, o que é muito comum.

O "Fichário Onomástico" seria melhor que o "índice Onomástico",
porque permite manter os nomes em ordem silábica, como num dicioná¬
rio, facilitando a busca.

As fichas onomásticas devem:

a) ser escrituradas pelo último sobrenome, constando, entre pa¬
rênteses, o resto do nome; exemplo: "João de Carvalho Mei¬
reles; na ficha onomástica constaria: MEIRELES (João de
Carvalho) ;

b) o número do Registro Geral;
c) a fórmula dactiloscópica;
d) a impressão do polegar direito.

FILIAÇÃO DESCRITIVA ("Filiação Morfológica", "Qualificação",
ou "Retrato Falado") (V. "Identificação — Sistema Antropomé-
trico de Bertillon").

FILIAÇÃO MORFOLÓGICA (V. "Filiação Descritiva").

FIXAÇÃO (das impressões latentes reveladas sôbre o papel).
Quando as impressões latentes sôbre o papel são reveladas pelos

vapores de iodo, podem ser fixadas pelo emprego de um dos seguintes
reagentes: aceto-nitrato de prata, ácido gálico, cloreto de paládio
(Vaschide).

FORGEOT (V. "Histórico").

FÓRMULA DACTILOSCÓPICA

Sistema de Vucetich. — "É o conjunto de letras e algarismos desig¬
nando os tipos fundamentais do sistema, seguindo a ordem natural
dos dedos, do polegar direito até o mínimo esquerdo" (Carlos Kehdy
-— "Elementos de Dactiloscopia", pág. 56).

Sistema de Olóriz. — "É o conjunto dos sinais convencionais repre¬
sentativos de cada dedo".
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"Consta de duas partes: uma que representa os tipos e que chama¬
remos de "Fórmula Genérica", ou simplesmente, "Fórmula Dactiloscó-
pica", e outra que compreende as subdivisões daquele (subtipos), e que
se denomina "Fórmula Específica" ou "Sub-fórmula" (Ferrer — "Ma¬
nual de Identificación Judicial", pág. 73).

Sistema de Henry. — Neste sistema, há duas fórmulas dactiloscópicas:
a "Fórmula Numeral" que é a soma dos valores dados aos tipos funda¬
mentais 0 (zero) para os arcos e presilhas; 16, 8, 4, 2, 1 para os
verticilos e compostos, segundo a fração onde apareçam) e que, ao
mesmo tempo, indica o escaninho onde deve ser arquivada a individual
dactiloscópica; a "Fórmula Literal" que segue a "Fórmula Numeral",
e representa os subtipos (Carlos Kehdy —■ "Elementos de Dactilosco-
pia", pág. 108).

Comentário. — A "Fórmula Dactiloscópica" tem um valor inesti¬
mável na identificação pessoal. É ela que conduz a individual dactilos¬
cópica para determinado lugar, que lhe é próprio, e onde devem ficar
tôdas as individuais de fórmula e sub-fórmula idênticas, de modo que

pode ser encontrada, sempre que necessário.
Embora caiba a Galton a designação dos tipos de desenhos digitais

por meio de símbolos, não lhe podemos, contudo, atribuir a criação da
fórmula dactiloscópica; sabemos, Galton, apenas, designou os tipos do
seu sistema por meio de símbolos, e que tomava, inicialmente, a im¬
pressão de um só dedo, passando, mais tarde, a tomar as impressões de
três dedos; só mais tarde, passou a usar as impressões dos dez dedos.

Devemos atribuir a Juan Vucetich a criação da fórmula dactiloscó¬
pica; baseando-se no sistema proposto por Galton, empregando mesmo,
de início, as letras empregadas por Galton (W-V-S-B), reuniu estes
símbolos de modo a constituírem fórmula; os sistemas dactiloscópicos
que surgiram posteriormente, seguiram o mesmo sistema de adotar
símbolos, grupando-os de modo a constituírem fórmula ("Sistemas
Dactiloscópicos ").

FÓRMULAS DACTILOSCÓPICAS SIMÉTRICAS

"... que significam análogos tipos de figuras papilares" (Luiz de
Pina — "Dactiloscopia", pág. 152).

" !
FÓRMULA ESPECÍFICA (V. "Fórmula Dactiloscópica").

Esta expressão foi lançada por Olóriz para designar os símbolos
dos subtipos. (Ferrer — Manual de Identificación Judicial).

Todos os sistemas dactiloscópicos têm chaves de subtipos para
subclassificação; alguns sistemas têm a chave de subtipos incluída no
próprio sistema, como no de Olóriz e no de Henry; no Sistema de
Vucetich, não existe uma chave de subtipos como complemento do
próprio sistema, como nos acima mencionados; existem, porém, inúmeras
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chaves; existe, também, uma chave criada pelo próprio Vucetich, muito
depois do lançamento do seu sistema, que foi publicada por Reyna
Almandos (V. "Sub-Classificação" e ''Sistemas Dactiloscópicos").

FÓRMULA GENÉRICA (O mesmo que "Fórmula Dactiloscópica").
Expressão lançada por Olóriz para designar a "Fórmula Dactilos¬

cópica"; distingue esta da "Fórmula Específica", que é a fórmula de
subtipos (Ferrer -—- "Manual de Identificación Judicial").

FÓRMULAS ANORMAIS

Expressão lançada por Olóriz para designar o conjunto dos sím¬
bolos com que, no seu sistema, são designadas as anomalias (Ferrer
— "Manual de Identificación Judicial").

FÓRMULAS COM EXPOENTE

Sistema, de Olóriz. — São empregadas nos casos em que a individual
dactiloscópica apresente dactilogramas do "tipo limite" "(V. "Tipo Li¬
mite"). Nestes casos, tomam-se tantas individuais dactiloscópicas,
quanto sejam os lugares onde devam ser arquivadas, ou seja, duas para
cada expoente.

FÓRMULAS FREQÜENTES
Em todos os sistemas dactiloscópicos, há um certo número de fór¬

mulas teóricas, que constituem o limite máximo de combinação dos
símbolos.

Dizemos que êste número de fórmulas é teórico, porque nem tôdas as
combinações aparecem em períodos de tempo regulares, nem no mesmo
lugar; entretanto, algumas fórmulas, ou combinações de símbolos
aparecem com grande freqüência, enquanto que, outras, aparecem com
raridade extrema. A observação dêste fenômeno é importante na
questão do arquivamento, pois, se trata, muitas vêzes, de um arquivo
dactiloscópico de pequenas proporções, torna-se necessário reservar
espaço para as fórmulas freqüentes (V. "Arquivamento"), segundo re¬
comenda a boa técnica do arquivamento. Assim, todos os sistemas
dactiloscópicos têm as suas fórmulas freqüentes.

Daremos a seguir, as fórmulas freqüentes nos Sistemas de Vuce¬
tich e de Henry; não daremos as dos demais sistemas, porque não
interessam de perto, ao nosso estudo; restringimo-nos, principalmente,
ao estudo dêstes dois sistemas, porque, sendo primitivos, isto é, tendo
dado origem a todos os demais sistemas dactiloscópicos, o seu conheci¬
mento conduzirá a resultados satisfatórios, quando se tenha de traba¬
lhar com algum sistema derivado deles.

Sistema de Vucetich. — São as seguintes as fórmulas que se apresen¬
tam com mais freqüência:
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E-2333 — 1-2222

E-2333 — 1-3222

E-3333 — 1-2222

E-3333 — 1-3222

V-2333 — 1-2222

V-2333 — 1-3222

V-3333 — 1-2222

V-3333 — 1-3222

V-4443 — V-4442

V-4444 — V-4444

Sistema de Henry. — Neste sistema, as seguintes fórmulas aparecem
com freqüência: 1/1 — 5/1 — 9/1 — 1/2 — 9/2 — 1/17 —- 5/17 —

13/17 — 8/18 — 13/18 — 28/32 — 31/32 — 32/32.

FÓRMULAS INCOMPLETAS

Sistema de Olóriz. — Olóriz designa como "Fórmulas Incompletas"
aquelas que apresentam "x" ou "0" (zero).

O . arquivamento não apresenta dificuldade, porque as individuais
dactiloscópicas são arquivadas pela ordem de letras e algarismos (Fer¬
rer — "Manual de Identificación Judicial", pág. 105).

FÓRMULAS QUÍMICAS (V. "Casos difíceis de tomada de impressões
digitais").

FORQUILHA (V. "Núcleo Forquilha").

FOTOGRAFIA

Desde o aparecimento da fotografia, passou ela a ser empregada
como processo de identificação (V. "Identificação Fotográfica").

Embora, na época constituísse um grande progresso da ciência da
identificação, falhou, devido à sua relativa precisão e, sobretudo, por¬
que não havia, como ainda não há, um processo de classificação. En¬
tretanto, a fotografia progrediu grandemente, de modo que hoje presta
um grande auxílio à criminalística.

Na identificação tem duas aplicações principais:
a) serve como complemento da qualificação; assim, tôda pessoa

identificada, é fotografada, sendo esta fotografia reduzida a 1/7 do
natural, e aposta, no prontuário e na carteira de identidade;

b) aplicável às impressões digitais; assim, são fotografadas as
impressões digitais encontradas nos locais de crime (V. "Locais de
Crime"), bem como, das individuais dactiloscópicas, para fins de per¬
muta, quando seja o caso, isto é, quando não seja possível obter-se uma
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individual dactiloscópica do próprio identificando; emprega-se tam¬
bém, a ampliação fotográfica, para fins de assinalamento dos pontos
característicos (V. "Assinalamento — Pontos Característicos"), processo
por meio do qual se estabelece a identidade da impressão digital, que
irá instruir o inquérito.

A fotografia das impressões digitais exige técnica especial e ma¬
terial apropriado; não nos estenderemos sobre êste assunto, porque é
parte muito especializada, e, embora tenha aplicação direta em Dacti-
loscopia, exige técnica especializada, de modo que, o simples conheci¬
mento da arte fotográfica, não permite executar, com a devida perfeição,
os trabalhos de fotografia técnica das impressões digitais.

FOTOGRAFIA BERTILLON

É a fotografia tomada perfeitamente de frente e de perfil, com o
propósito de se estabelecer a identidade.

Parece ter sido Bertillon quem primeiro ideou a técnica necessária
para a tomada das fotografias para fins de identificação, embora êste
processo houvesse sido empregado antes do lançamento do seu sistema
(Ferrer — "Manual de Identificación Judicial", pág. 356).

FOTOGRAFIA COMERCIAL

São as fotografias mais ou menos artísticas, e não se prestam
propriamente, para fins de identificação; para servir como elemento de
identificação, a fotografia deve ser tomada perfeitamente de frente e
de perfil (Ferrer — "Manual de Identificación Judicial", pág. 359).

FOTOGRAFIA DAS IMPRESSÕES DIGITAIS

Emprega-se a fotografia relativamente às impressões digitais, nos
casos de levantamento das impressões colhidas nos locais de crime, com
o propósito de se estabelecer a sua identidade.

"Quer se trate de fragmentos de impressões encontrados nos locais
de crime, e que por qualquer circunstância não possam ser transpor¬
tados para o laboratório, quer sejam impressões perfeitamente trans¬
portáveis, sempre será absolutamente necessário fotografá-las e am¬
pliá-las em tamanho conveniente, quer permita seu estudo analítico e

comprovação dos pontos característicos, com o máximo de garantias
para chegar ao êxito esperado".

"Para isto faz-se mister estudar:

1.° — a fotografia das impressões visíveis;
2.° — a fotografia das impressões latentes;
3.° — ampliação das fotografias obtidas pelas linhas dactilares en¬

contradas" (Ferrer — "Manual de Identificación Judicial",
pág. 346).
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No Brasil é hábito ampliar as impressões digitais colhidas nos

locais de crime, cinco vêzes, o que proporcionará a devida clareza para
o estudo dos "pontos característicos", e se proceder ao respectivo assi¬
nalamento.

Em qualquer caso que se tenha de proceder ao "confronto" de duas
impressões digitais, é necessário que as duas impressões sejam am¬

pliadas em diâmetros iguais; assim, se tivermos de confrontar duas im¬
pressões, ambas devem ser ampliadas cinco vêzes, por exemplo, não
sendo de boa técnica, ampliar-se uma quatro vêzes e outra cinco.

i

FOTOGRAFIA ESTEREOMÉTRICA

"Quando se trata de fotografar um cadáver num local de crime, ou
de acidente, com fins médico-legais e de identificação, convém obter-se
o que se chama "fotografia estereométrica. Consiste esta numa vista
do conjunto e aspecto do solo ao redor do cadáver, para o que é neces¬
sário obter-se duas fotografias diferentes, uma de frente, na mesma

posição em que se encontre o individuo sôbre o solo, e outra de perfil,
também, em posição idêhtica".

"Para a primeira basta inverter a câmara fotográfica, colocando-a
a uma altura de 1 m. 65 sôbre o solo, empregando o estuque de objetivas
de longitude focal constante a 10 centímetros".

"Para a fotografia de perfil, a câmara fotográfica deve ser colo¬
cada sôbre o solo, a uma distância exata de 1 m. 65 da linha média do
indivíduo ao aparato fotográfico" (Ferrer — "Manual de Identifica-
ción Judicial", pág. 345).

FOTOGRAFIA JUDICIAL

"Para fins judiciais, é necessário que a fotografia seja apenas de
busto e não de corpo inteiro".

"As fotografias para fins de identificação, devem ser tomadas de
frente e de perfil, a cabeça descoberta". (Ferrer — "Manual de Iden-
tificación Judicial", pág. 328).

No Serviço de Identificação de São Paulo, usa-se a fotografia em
dimensões correspondentes a 1/7 do natural.

FOTOGRAFIA MÉTRICA

Ferrer, no seu livro "Manual de Identificación Judicial", pág. 342,
descreve o aparêlho ideado por Bertillon, destinado a tomar a fotogra¬
fia em determinadas dimensões, de modo a se poder reconstituir as
dimensões exatas da fisionomia do identificando.

Hoje as repartições identificadoras dispõem de aparelhamento
especial para êste fim.
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A fotografia das impressões digitais é feita em tamanho natural;
sob a impressão é colocada uma fita métrica, no tamanho natural; a
obtenção destas fotografias é feita por meio do dispositivo de "Bellum",
adaptado às máquinas "Leica"; no Serviço de Identificação de São
Paulo, é empregado ê'ste dispositivo, modificado pelo perito-fotógrafo
Raimundo Firpo, do mesmo Serviço.

FUCSINA (V. "Reagentes").

FUMO (V. "Reagentes").

FUNDAMENTAL (V. "Individual Dactiloscópica").
Em todo sistema de classificação dactiloscópica, toma-se um dedo

como "fundamental"; sua finalidade é, por assim dizer, dirigir, orien¬
tar a distribuição das individuais dactiloscópicas pelos diversos esca¬

ninhos, no arquivamento.
No Sistema de Vucetich, toma-se o polegar direito como fundamen¬

tal ; a maioria dos sistemas dactiloscópicos, também, toma êste dedo;
outros sistemas, porém, como o de Daae, tomam outro dedo (V. "Sis¬
temas Dactiloscópicos").

Na nossa opinião é indiferente que se tome um ou outro dedo como

fundamental.

Tecnicamente, seria necessário que se tomasse um dedo, no qual os
desenhos digitais se apresentassem com freqüência mais ou menos

uniforme; entretanto, verificamos que, pràticamente, não existe seme¬
lhante distribuição uniforme; Daae, adotando o indicador direito como

fundamental, julgou ter encontrado neste dedo, mais regularidade no
aparecimento dos desenhos digitais; entretanto, temos verificado não
ser verdadeira a suposição de Daae; os desenhos digitais não se apre¬
sentam uniformemente em determinado dedo (V. "Estatística das
Fórmulas Dactiloscópicas").

FUNDAMENTO CIENTÍFICO DA DACTILOSCOPIA (V. "Postulados
da Dactiloscopia").

FRAGMENTO (V. "Pontos Característicos").

FRÈCON (V. "Histórico").

FREDERICO RUYSCH (V. "Histórico").
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G

_G — Ganchosa — Presilha — (Sistema VueeticK).
Ganchoso — Verticilo — (Sistema Vucetich).

GABINETE DE IDENTIFICAÇÃO (V. "Histórico — Pernambuco").

GABINETE DE IDENTIFICAÇÃO DA ARMADA

Foi criado pelo Aviso n.9 312, de 21 de janeiro de 1908, do
Contra-Almirante Alexandrino Faria de Alencar, então Ministro da
Marinha, ficando, assim, instituída naquela Corporação, a Identificação
Dactiloscópica. O referido Gabinete foi organizado pelo seu primeiro
diretor, o Capitão Tenente Comissário Inácio Augusto Linhares. O
atual diretor é o Capitão de Fragata do Corpo de Saúde da Armada,
Dr. José Juliano Vanzolini.

O Gabinete de Identificação da Armada foi regulamentado pelo
Decreto n.° 16.157, de 28 de setembro de 1923, ficando considerado
repartição autônoma, subordinada diretamente ao Ministério da Mari¬
nha; atualmente está subordinado à Diretoria do Pessoal da Armada.

O Aviso n.° 1.485', de 18 de novembro de 1940, instituiu dois tipos
de carteira de identidade: um tipo menor para os militares e tipo maior
para o pessoal da Marinha Mercante e funcionários civis.

As pessoas das famílias dos oficiais, podem obter carteira de iden¬
tidade na Armada, de acordo com o Aviso 1.887, de 9 de novembro de
1942.

O Arquivo Dactiloscópico do G. I. A. contém, atualmente, cerca de
150.000 individuais dactiloscópicas.

GABINETE DE IDENTIFICAÇÃO E ESTATÍSTICA CRIMINAL
(V. "Histórico —- Rio Grande do Norte").

GABINETE DE IDENTIFICAÇÃO REGIONAL

Não nos foi possível colher dados positivos sobre a Identificação
Dactiloscópica no Exército Nacional. O muito que sabemos é que nesta
Corporação existe a identificação dactiloscópica, de há muitos anos,
constando seja centralizada no Ministério da Guerra.

Nas sedes de Regiões Militares, funcionam filiais do referido Ga¬
binete, encarregadas da identificação nas aludidas Regiões Militares.

Tanto a sede central, no Rio de Janeiro, como as filiais sediadas
nas sedes das Regiões Militares, fornecem carteiras de identidade aos
militares da ativa e da reserva, bem como, às pessoas das suas fa-
milias.

GABINETE DE IDENTIFICACIÓN Y ARQUIVOS
(V. "Histórico — Panamá").
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GABINETES INTERCONTINENTAIS
Vucetieh propôs a criação de três gabinetes intercontinentais de

identificação, que centralizariam a identificação em todos os países do
mundo (Antônio Herrero — " Cincuenta Anos de Dactiloscopia Ar¬
gentina", in "Revista de Identificación y Ciências Penales", Tômo XIX,n.o 74-78 — 1940-1941).

GALTON (Sir Francis).

(V. "Histórico — Galton").

GALTONISMO

Nome dado por Galton ao seu sistema de classificação dactiloscó-
pica (V. "Sistemas Dactiloscópieos — Galton").

GANCHOSA

Subtipo de Presilha (V. "Sistemas Dactiloscópieos — Vucetieh").

GANCHOSO

Subtipo de Verticilo (V. "Sistemas Dactiloscópieos — Vucetieh"
e "Olóriz").

Ferrer descreve este subtipo: "quando do centro partem duas
cristas ou dois grupos de cristas opostos e encaixados um no outro,
semelhantes a dois ganchos unidos" (Vicente Rodriguez Ferrer —

"Manual de Identificación Judicial", pág. 56).

GASTÃO VIEIRA (V. "Histórico").

GASTI (V. "Histórico").

GÊMEOS

Admitia-se a possibilidade de existirem impressões digitais idên¬
ticas, nos gêmeos, ou, ao menos, muito semelhantes; julgava-se, ou¬
trossim, que suas impressões digitais apresentassem qualquer elemento
capaz de denotar esta situação.

Inúmeras autoridades no assunto estudaram-no detidamente, obser¬vando as impressões digitais de muitos pares de gêmeos, sem, contudo,terem encontrado identidade absoluta nas suas impressões digitais. Em
certos casos, notou-se, até, a falta absoluta de semelhança entre seus
dactilogramas.

Estudos mais adiantados de Medicina Legal, levaram à conclusão
de que os gêmeos univitelinos apresentam desenhos digitais muito se¬
melhantes, não se tenha verificado, entretanto, nenhum caso de identi¬
dade absoluta.
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Luiz de Pina diz o seguinte:
"Não existe maior homologia das figuras digitais dos gêmeos, em

Telação aos indivíduos não parentes; essa homologia é mais franca
nestes, em certos casos".

"Na aparência geral das figuras, diz Galton, há certa identidade;
porém, nas particularidades, esta não aparece, o que eu também veri¬
fiquei

"H. Black, num seu ligeiro estudo de 112 pares de gêmeos, viu que
nenhum par revelava absoluta concordância de figuras papilares;
somente em 7 pares notava homologia de 9 dedos".

A idênticas conclusões chegou M. Tell.

"Ê, para notar que, no entanto, há por vêzes flagrante de identi¬
dade, nos gêmeos, de tendências, gostos, temperamento e, até, de doen¬
ças, o que tem sido demonstrado por certos autores" (Luiz de Pina —
"Dactiloscopia", pág. 159).

G. I. A.

Abreviatura de "Gabinete de Identificação da Armada".

G. I. R.

Abreviatura de "Gabinete de Identificação Regional".

GLÂNDULAS SEBÁCEAS (V. "Pele").

GLÂNDULAS SUDORÍPARAS (V. "Pele").

H

HASTE (ou Croché — V. "Pontos Característicos").

HEREDITARIEDADE

A questão da hereditariedade é das mais palpitantes em Dactilos¬
copia. Desde o comêço da sua aplicação prática, isto é, desde que esta
ciência constituiu elemento positivo de identificação, inúmeros estudiosos
têm-se dedicado ao estudo da hereditariedade dos desenhos digitais.

Em nossa opinião os desenhos digitais são absolutamente pessoais,
não se transmitindo por hereditariedade, desafiando as leis desta. Po¬
demos dizer, o assunto não está esgotado; inúmeras autoridades se dedi¬
cam a êle sem chegarem a um resultado positivo. Em conseqüência, nada
mais podemos fazer senão transcrever abaixo, o que a êle se referem
alguns estudiosos do assunto.

Da nossa parte, recolhemos as impressões digitais de quatro famí¬
lias ; pelo exame das impressões, podemos verificar a absoluta ausência
de elementos conhecidos, capazes de permitir o estabelecimento do laço



de parentesco pelas impressões digitais. Contudo, cremos, futuramente
talvez se descubra um novo elemento nos dactilogramas, capaz de per¬
mitir a determinação do laço genealógico.

Vejamos o que dizem alguns dos autores compulsados:
"Galton depois de muitas observações e experiências tendentes a

estabelecer os resultados da hereditariedade, chega a convencer-se de
que o desenho digital dos pais não tem caráter de semelhança com os
dos filhos. Os irmãos, os primos, os parentes de qualquer grau, têm,
nas impressões dos dedos, rasgos próprios e característicos. A heredi¬
tariedade não diminui o poder individual do esquema proporcionado
pelas linhas papilares".

"Os trabalhos de Feré e, sobretudo, as observações de Forgeot,
estabelecem a inocuidade da influência hereditária. Êste último autor
fala nos seguintes termos sôbre o assunto:

"Não encontrei nunca nas impressões, os traços da heredita¬
riedade. Em casos de familias com alianças consagüíneas estreitas
(primos-irmãos) que tenho examinado, os desenhos das falanges,
desde os velhos até as crianças, apresentavam a mesma variedade
como se se tratasse de estranhos".

E termina dizendo que, "excluídos os casos de exceção, não pode
admitir que a hereditariedade tenha uma influência marcada sôbre os
desenhos digitais".

"Tendo em conta que Galton admita, até certo ponto, a heredita¬
riedade, em suas famílias, de impressões digitais, o que está em desa¬
cordo com as observações de outros autores, seria de desejar que se
fizessem novas experiências a-fim-de solucionar completamente a ques¬
tão e dissipar as dúvidas que possam haver inspirado opiniões contra¬
ditórias".

"Estamos inclinados a crer, como já dissemos, e fundando-se em

observações recolhidas, que a hereditariedade não influi na conformação
dos padrões digitais de modo que, possa afetar sua potência de sistema
diferencial" (Vucetich -r— "Dactiloscopia Comparada", pág. 56).

"As pesquisas de Rodolph Senat, assim como ás de Forgeot fizeram
ver que os tipos digitais não são hereditários".

"Em França, com o estabelecimento das cadernetas de identidade
para os nômades (ciganos), notou-se a ausência de qualquer relação
entre as fórmulas dactiloscópicas dos membros de uma mesma família".

"Há, porém, duas exceções apenas: entre os idiotas, cujos desenhos
dactilares são assaz uniformes (tipos degenerativos em arco e tipo
simiesco), pode ocorrer semelhança geral dos dactilogramas; e, de
outro lado, os gêmeos (mas, nem sempre), podem apresentar desenhos
digitais cujo conjunto, digo, aspecto é assaz análogo. Entretanto, essa
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semelhança não afeta, absolutamente, as minúcias, sobretudo, a porosi¬
dade e não se prestaria a um êrro de identificação, baseada nos "pontos
característicos" e principalmente, .sôbre a porosidade".

"R. Forgeot afirmara, por sua conta, não haver encontrado senão
casos contrários à hereditariedade".

"No próprio seio das famílias com aliança consangüínea muito
estreita (primos-irmãos), examinara atentamente os debuxos dactilares
desde os avós até os netos e, em todos êles — afirma Forgeot, "notara
que as dessemelhanças se apresentavam tais como entre estranhos"
(Manuel Viotti — "Dactiloscopia e Policiologia", pág. 131-132).

"Desta forma, a aplicação da dactiloscopia na investigação da
paternidade não dá qualquer resultado".

"Muitos investigadores exploraram o tema, desde Faulds, Galton,
Collins, Feré e outros, até Abundo, Senet, Della Volta, Cevidalli e
Benassi, etc.,' salientando-se os trabalhos de Kristine Bonnevie, já
noutro lugar citada. Em todos, porém, só se constata a conclusão da
existência de leves afinidades entre figuras papilares de filhos, pais ou
irmãos, muitíssimo falíveis".

" O prof. Torelli apresenta um curioso estudo sôbre duas famílias
e conclui pela possível aplicação das leis da hereditariedade (chamadas
mendelianas) dos complexos daetiloscópicos, mas aceita a inaplicabili¬
dade de tais fatos à Medicina Forense, isto é, à investigação da pater¬
nidade".

"Pelo que tenho observado, em exames fortuitos e sem profundi¬
dade, penso em julgar pouco consistente a hereditariedade das figuras
papilares. Existem, de fato, por vêzes, semelhanças curiosas; outras,
diferenças consternadoras. São tantos os insucessos que de forma
alguma podemos, no estado atual das investigações, apoiar alguns fatos
positivos, transformando-os em regra" (Luiz de Pina — "Dactiloscopia",
pág. 160-161).

"Comentando o sistema então proposto por Galton, Varigny apre¬
sentou várias sugestões que constituíram objeto de estudos posteriores".

"Assim, propôs que se tomassem as impressões dos dez dedos de
cada pessoa, em várias gerações de cada família, a-fim-de que se pudes¬
sem fazer estudos sôbre a hereditariedade".

"Em 1892, Francis Galton publicou o seu livro "Finger Prints",
dedicando um capítulo especial ao estudo da hereditariedade e outro
âs raças".

"Estudemos separadamente estes dois assuntos.
Hereditariedade. — No livro citado, Galton esclarece que as leis

gerais da hereditariedade falham em dactiloscopia, havendo, entretanto,
ligeira tendêhcia entre os desenhos digitais dos pais e filhos e, mesmo,
entre os dos irmãos".



"Observa, ainda, que as impressões dos gêmeos são extraordinària-
mente semelhantes".

"A êste respeito, tivemos notícia dos estudos feitos em tôrno das
impressões digitais das cinco gêmeas Dione, notando-se, efetivamente,
grande semelhança entre os seus desenhos digitais sem que, contudo,
estas impressões pudessem ser confundidas".

"Por nossa vez, tivemos ocasião de observar os desenhos digitais
de dois irmãos gêmeos, cujas fórmulas dactiloscópicas eram completa¬
mente diferentes" (Carlos Kehdy — "A Dactiloscopia nos Locais de
Crime").

Temos, assim, o parecer de algumas autoridades, desde as mais anti¬
gas até as mais modernas; inúmeros outros atestados poderíamos
mencionar, de muitas outras autoridades também conceituadas; diante
do que vimos de expor, julgamos desnecessário nos alongar mais sôbre
êste assunto.

HERSCHEL (V. "Histórico").

HIPERDACTILIA (o mesmo que Polidactilia).
Anomalia congênita, que consiste num número de dedos maior que'

o normal.

Luiz de Pina propôs que o dedo supranumerário tivesse como sím¬
bolo, a letra correspondente ao tipo fundamental, que seria empregada
em minúsculo, e colocada do lado externo do polegar da mão onde se
apresentasse tal anomalia (Luiz de Pina — "Dactiloscopia", pág. 148).

HIPODACTILIA (o mesmo que Ectodactilia).

HISTÓRied
Escreve Carlos Kehdy:
"Desde a mais remota antiguidade, teve o homem a sua atenção

voltada para a identificação, talvez, inconscientemente".
"Assim, vemos o homem prehistórico marcando os objetos do seu

uso, a caverna onde se alojava".
"Refere Locard, que era hábito do homem prehistórico marcar a

sua caverna aplicando os desenhos palmares ou dígito-papilares, por
decalque sôbre a argila, colorindo-a em seguida".

"O homem sentiu, inicialmente, a necessidade de identificar o que
lhe pertencia: os objetos do seu uso".

"Não tinha a preocupação de descrevê-los, nem podia fazê-lo, tal
a sua ignorância; por isto, era preciso que os seus pertences fossem
marcados de modo a distinguí-los dos objetos que lhe não pertenciam;
logo, todo objeto que tivesse determinada marca, deveria ser proprie¬
dade de determinada pessoa
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''Mais tarde, a necessidade de identificar se estendeu a uma outra
forma de propriedade: o animal e o escravo".

"O único recurso então conhecido, era aplicar uma marca qualquer;
era, pois, necessário aplicar essa marca ao animal e ao escravo para
que se pudessem reconhecer facilmente".

"Entretanto, a necessidade de identificar não parou aí; foi preciso
torná-la extensiva ao homem, embora não fôsse propriedade de ninguém;
era preciso identificar aquêles que se tornassem indesejáveis ou pre¬
judiciais ao conserto social".

"Estes, também, precisavam ser marcados, para que fossem reco¬
nhecidos como malfeitores".

"Para isso, era necessário um sinal que se destacasse perfeitamente
e sôbre o qual não pairassem dúvidas; naturalmente a identificação
das pessoas não tinha por fim dizer se se tratava de fulano ou beltrano;
era preciso apenas, que o identificado fôsse reconhecido como escravo
ou malfeitor".

"A marca empregada parecia satisfazer esta finalidade e cons¬
tituía o processo rudimentar de identificação".

"Assim, começou o homem a fixar a identidade dos seus semelhan¬
tes, pelos recursos de que dispunha".

"Verificamos, pelo exposto, que os objetos, animais ou escravos
que tivessem determinada marca, deveriam pertencer a determinada
pessoa; tôda pessoa que apresentasse determinado sinal deveria ser um
criminoso, se não fôsse escravo".

Podemos dizer, assim começou a identificação.
Via de regra, os autores, na sua maioria, costumam dividir o histó¬

rico da identificação dactiloscópica em três períodos: o prehistórico,
o empírico, o científico.

Embora não desprezemos os dois primeiros períodos, sôbre os quais
daremos ligeira noticia, extender-nos-emos mais sôbre o último, o cien¬
tifico.

Dividiremos o período científico em três partes:

a) onomástica — na qual daremos os nomes e, em alguns casos,
uma ligeira biografia, dos personagens que militaram no vas¬
tíssimo campo da Dactiloscopia, quer como precursores, quer
como criadores, e bem assim, os continuadores e, mesmo os
simples divulgadores;

b) geográfica -— trataremos do histórico da Dactiloscopia nos
diversos países;

c) cronológica ■— daremos, por ordem cronológica, os principais
acontecimentos concernentes ao histórico da Dactiloscopia.
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Período Prehistórico. — Os autores em geral, referem-se ao uso das
impressões digitais e palmares pelo homem prehistórico.

A respeito há grande divergência entre as opiniões das mais abali¬
zadas autoridades.

Afirmam muitos, que o homem prehistórico empregou as impres¬
sões como simples ornamento, sem qualquer idéia de identificação.

Supõem, outros, que no período prehistórico o homem utilizava-se
das suas impressões papilares a-fim-de dar autenticidade aos seus tra¬
balhos.

"A origem da dactiloscopia como processo de identificação é anti¬
quíssima, empregando-se primitivamente as impressões dos dedos em

argila para dar autenticidade aos contratos".

''Há quem chegue a supor que foi conhecida dos povos prehistóri-
cos"... (Vicente Rodriguez Ferrer — "Manual de Identificación
Judicial", pág. 21).

Por sua vez, Faulds iniciou seus estudos sobre as impressões di¬
gitais, observando algumas peças de cerâmica prehistórica japonesa,
nas quais notara a presença de desenhos digitais decalcados sobre as

mesmas.

Não nos consta, alguém tenha afirmado, que as referidas impres¬
sões tenham sido deixadas propositadamente com o fim de identificar
as aludidas peças, ou como marca de fabricação, ou casualmente.

Somos, porém, de opinião, que o homem prehistórico não aplicava
as impressões papilares com o propósito de identificar; não fôsse assim,
seus conhecimentos, pelo menos, em parte, teriam chegado até nós, não
entrando em conta os trabalhos iniciados por Malpighi e seus segui¬
dores.

Período Empírico. — Muito contraditórias as opiniões sôbre a apli¬
cação dos desenhos digitais como elemento de identificação neste período.
Contraditórias porque são pouco claras as informações que temos sôbre
esta aplicação das impressões digitais.

Refere Kumugassú Minakata (V. êste nome) que as impressões
digitais já eram conhecidas pelos chineses (V. "China") desde o século
VII, pelos japoneses desde o século VIII.

Refere Locard que São Paulo, nas suas Epístolas aos Colossenses,
Tessalonissenses e aos Romanos, apunha a impressão do polegar direito.

"Afirma Borgerhoff que o sêlo digital já era usado no Oriente,
desde muito antes da era cristã".

"De fato, livros sínicos do século II da E. C. indicam, pelo menos,
dois desses tipos: o tou ou lo (espiralóide, circular) e o ki (ansa ou laço),
figuras que os quiromantes chineses dão grande valor nas adivinhações".

"Na Coréia o uso das impressões é anterior ao ano 1.000 da E. C.".
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" Segundo Heindl, os chineses teriam conhecido perfeitamente o valor
das figuras papilares como sinais particulares inconfundíveis de cada
indivíduo; e talvez mesmo tivessem aproveitado êsse conhecimento na
identificação dos criminosos" (Luiz de Pina — "Dactiloscopia", pág.
64-67).

''Noutro passo, Locard conta que, em França, existe um sêlo com
a impressão de um dedo do Rei Luiz XIV, num documento respeitante
à visita que o Rei-Sol fizera um dia aó Hospício de Alis e Sainte-Reine"
(Luiz de Pina — "João de Barros e a Dactiloscopia Oriental", in "Ar¬
quivo do Instituto de Criminologia do Pôrto", Vol. IV, Fascículos 1.°
e 2.°, pág. 2 •— 1936).

No trabalho citado, Luiz de Pina, menciona João de Barros, cronista
português, que na Década III, publicada em 1563, fazia referência ao
emprêgo da impressão palmar e plantar direitas, nas escrituras de com¬
pra e venda de pessoas, no Oriente.

"Daqui se depreende que foi o português João de Barros, em 1563,
quem primeiro publicou em letra redonda a importância das impressões
palmares e plantares. Êle, pois, o primeiro a perceber o valor sinalético
das particularidades morfológicas da mão e do pé".

"O seu uso no Oriente, no século XVI, assim apontado por Barros
em sua bela e inimitável linguagem, é, pois, indiscutível; no século XIX
tal costume era ainda seguido na China. Em Macau, nessa lendária e
fascinante província ultramarina portuguesa, assim se praticava em fins
dêsse século, como já informou Rodolfo Xavier da Silva, em "Os reclusos
de 1914. Estudo Estatístico e Antropológico". Lisboa, 1916, pág. 289
e segs.".

"A opinião de Barros é reflexo, sem dúvida, do que pensavam os
naturais da China sôbre a importância identificadora de tais marcas".

"Não as considerava o ilustre cronista, no século XVI, simples sinais
de supersticiosos e místicos, a empenhar o indígena a sua palavra, como
quer a maioria dos autores modernos".

São bastante contraditórias as opiniões sôbre o emprêgo das im¬
pressões papilares no Oriente.

.Muitos autores afirmam que os orientais empregavam de fato as
referidas impressões com fim supersticioso ou místico, enquanto outros
afirmam que tinha caráter puramente simbólico; outros, ainda, querem
que as impressões digitais, palmares e plantares no Oriente tivessem
sido empregadas com o fim de identificar.

Fatos importantes, militam em favor das três correntes.
Em primeiro lugar, recolhemos o testemunho de João de Barros,

citado por Luiz de Pina, a que nos referimos acima.
Quando Vucetich visitou a índia, declarou que as impressões'tomadas

por Herschel, não passavam de meros borrões inclassificáveis; esta
afirmativa serviu para confirmar o que se dizia, isto é, que Herschel
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se limitara a explorar a crendice do povo indú; entretanto, o trabalho
do Dr. Ricardo Gumbleton Daunt, intitulado " Hersche] e a Dactilosco-
pia", São Paulo, 1934, prova categoricamente o contrário.

Pela sua leitura concluímos que Herschel trabalhou cientificamente,
embora estes trabalhos, na nossa opinião, tivessem tido caráter pura¬
mente experimental; quando nada possamos argumentar em favor dos
trabalhos de Herschel, temos, pelo menos, que reconhecer a descoberta
do principio da IMUTABILIDADE das impressões digitais; se, realmente,
se tivesse limitado a explorar a crendice do povo indú, certamente não
teria chegado a este resultado; e, por certo, não poderia chegar a
esta conclusão se tivesse trabalhado com meros borrões inclassificáveis
durante 20 anos (de 1858 a 1878).

Outrossim, as ilustrações constantes do importante trabalho do
Dr. Daunt, mostram claramente, que as impressões tomadas por Hers¬
chel, não eram realmente borrões inclassificáveis.

Entretanto, quando Vucetich visitou a China, verificou não existir
qualquer espécie de identificação naquele país; por isto, foi encarre¬
gado pelo governo chinês para ministrar aulas e organizar a identifi¬
cação dactiloscópica; e, como nada recebesse em troca do seu trabalho,
foi agraciado com uma condecoração daquele governo, pelos serviços
prestados à China (V. "Vucetich").

Estes os fatos mais em evidência que podemos salientar.
E, diante dêles, a que conclusão devemos chegar?
Período Científico. -—- Conforme dissemos no comêço dêste artigo,dividiremos o presente período em três partes: onomástica, geográfica

e cronológica.
a) Onomástica. -—- Mencionaremos os nomes de todos aquêles que

militaram e militam no vastíssimo setor da Identificação em qualquer
caráter.

Adolfo Stern. — "... o dr. Adolfo Stern, em uma tese apresentada
à Universidade de Munich, ocupou-se com grande cópia de dados e
observações da conformação e particularidade do desenho tátil das
extremidades. "É um trabalho consciencioso que merece ser consultado"
(Vucetich — "Dactiloscopia Comparada", pág. 51).

Alberto Florence. -— "Em 1885, sustentando a sua tese médica
"Les taches de sang, leur signification, leur importance en Medicine
Judiciaire", depois de um minucioso exame do assunto estabelecera:

a) que as cicatrizes superficiais não alteram o desenho digital;
b) que em cada pessoa o desenho é perene;
c) que não há duas impressões digitais idênticas na mesma pes¬

soa ou em pessoas diferentes".

(Viotti, — "Dactiloscopia e Policiologia", pág. 46).
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Alberto Pessoa. — Assistente de Medicina Legal da Universidade de
Coimbra. Criou um sistema dactiloscópico (Locard —• "Traité de
Criminalistique", pág. 346).

Albinius (V. "Bernardo Sigifredo ").
Alexandrino Faria de Alencar (Contra Almirante). — Ministro da

Marinha, em 1908, quando foi instituída a identificação dactiloscópica
na Armada.

Alix. —- "Em suas "Recherches sur la disposition des lignes pappi-
laires de la main et du piéd", in "Ann. de la Ste. des Sc. Nat." de Paris,
1867, tômos 8.° e 10.°, desenvolve um estudo que tem de mais interes¬
sante, o seguinte: "Não obstante a importância dos característicos
ministrados pelas linhas papilares, não se poderia, sem embargo, in
verbis, fazer delas a base de uma classificação. Todavia, o conheci¬
mento de suas disposições poderá ser útil, seguramente, para confirmar
resultados obtidos por outros meios, ou para desvendar relações ou
diferenças que houvessem escapado à atenção dos peritos" (Viotti —
"Dactiloscopia e Polieiologia", pág. 44).

Ameuille. — Em 1909, lançou um sistema de identificação baseado
nas ramificações venosas do frontal (V. "Identificação").

Amoedo. — Lançou um sistema de identificação baseado na arcada
dentária (V. "Identificação").

Anfosso. — "O advogado Anfosso, autor do método craneográfico,
também se ocupou, embora superficialmente, da identificação por meio
das impressões digitais, dedicando algumas frases amáveis a nossa
oficina de identificação de La Plata" (Vucetich — "Dactiloscopia Com¬
parada", pág. 54).

Criou o "Taquiantropômetro", destinado a tomar as medidas exi¬
gidas pelo sistema de Bertillon; em 1896, criou o sistema craneográfico
(V. "Identificação").

Artur Epaminondas Lopes da Silva. De 1904 a 1907 Chefe da
Primeira Secção da Secretaria da Justiça e Segurança Pública, comis¬
sionado na Direção do Gabinete de Identificação Antropométrica de
São Paulo ("Arquivos de Polícia e Identificação" — Vol. II, n.° 1,
1938-1939, pág. 81-82).

Artur Kollman — "de Leipzig, salienta em estudos a existência
completa dos debuxos lineares digitais desde o 6.° mês de vida fetal.
Figurou engenhosamente o percurso das glândulas sudoríparas, simbo-
lizando-as por I, cujas eminências podem ser apresentadas por uma
série imaginada pela-fórmula YIYIYI, etc.".

"Mais que sob o ponto de vista prático, estas linhas ofereciam um
sistema de identificação pessoal, baseado na persistência dos debuxos
papilares. Data de 1833, o seu notável trabalho "Der Tastaparat der
Hand der Menschichen Rossen und der Affen" (Viotti — "Dactilosco¬
pia e Polieiologia", pág. 45).
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Armada Brasileira. — Adotou o sistema dactiloscópico de Vucetich,
em 1909 (V. "Gabinete de Identificação da Armada").

Armada Norte-Americana. — Adotou o sistema dactiloscópico em
1907.

Benjamin A. Martinez. — Fundador e diretor do Serviço de Iden¬
tificação do México (Locard — "Traité de Criminalistique", pág. 277).

Bentham. — Em 1832 lançou o sistema de identificação pela tatua¬
gem; propôs também a identificação civil por este sistema, idéia quefoi rechassada (V. "Identificação").

Bernardo Sigifredo — "mais conhecido pelo sobrenome, latinizado
de Albinius, adotado pela família, cujo sobrenome verdadeiro era Weiss
(branco, em português). Tanto seu pai, de origem alemã como êle e
mais um irmão, eram médicos. Foi um dos maiores anatômicos alemães
do século 17. Nascido em Frankfurt s. o. Oder, em 1696. Sucedeu a
J. T. Raw na cátedra de anatomia em Leyde e aí faleceu em 1750. São
suas obras o "Tratado dos Ossos do Corpo Humano", Leyde, 1726, e a
"História dos Músculos do Homem", Leyde, 1734, reputadas as melho¬
res do seu tempo, na especialidade. Tanto Albinius como Ruysch
desenvolveram suas pesquisas em outras espécies e concluíram que estas
não apresentavam a finura e abundância dos arabescos que ornam as
mãos humanas" (Viotti — "Dactiloscopia e Policiologia", pág; 42).

Bertillon (Alphonse). — Em 1882, lançou o seu Sistema Antropo-métrico (V. "Identificação").
Capdeville (João Maurício). — Lançou um sistema de identificaçãobaseado nas distâncias interorbitária e interpupilar máximas e na

coloração da iris (V. "Identificação").
Carlos Américo Sampaio Viana. — Chefe do Serviço de Identifi¬

cação de São Paulo, de 1910 a 1925, e de 1930 a 1931 ("Arquivos de
Polícia e Identificação", Vol. II, n.° 1, 1938-1939, pág. 81-82).

Cestan. — Médico francês; publicou com os médicos Decomps e
Euziere, no jornal parisiense "Presse Medicale", um trabalho sôbre as
alterações produzidas nos desenhos digitais, em conseqüência de certos
distúrbios nervosos dos membros superiores (V. "Dactiloscopia Clínica").

Charles de Delva. — Diretor da "Administration General des Contri-
buitions" (repartição identificadora), do Haiti (Carlos Kehdy —
"Elementos de Dactiloscopia", pág. 27).

Chauvet. — Médico francês (V. "Claude" e "Dactiloscopia Clínica").
Claude. — Médico francês. Em 1911, publicou com Chauvet, um

trabalho estudando as alterações produzidas nos desenhos digitais, por
certas perturbações nervosas (V. "Dactiloscopia Clínica").

Clodomiro Cabezas Cabezas. — Chefe do Gabinete de Identifi¬
cação de Valparaíso. Em 1927, criou um sistema dactiloscópico (Locard
— "Traité de Criminalistique", pág. 336).



Cristiano Jacob Hintze — "em 1747, escreveu a tese "Examen
anatomicum pappilorum cútis tactui inserventium", publicada em 1751.
Cita os "sulcispiralibus variis" que ornam a palma das mãos e a planta
dos pés. Mas nem sequer descreve os debuxos traçados pelos sulcos e
cristas ".

Daae. — Diretor da Casa de Correção Bodsfoengsler. Criou um
sistema dactiloscópico, que é usado em Oslo (Locard — "Traité de
Criminalistique", pág. 321).

Decomps. — Médico francês (V. "Cestan" e "Dactiloscopia Clínica").
Dubois (V. "Luiz — Dr.").
Edward Richard Henry. — Publicou, em julho de 1900, o seu livro

"Classification and Uses of Finger Prints", no qual lançava o seu
sistema de classificação dactiloscópica (V. "Sistemas Dactiloscópicos —

Henry").
Edmond Locard (Dr.). — V. "Locard", neste artigo.
Emílio Huscbke. —- "Anatômico alemão, nascido em Weimar, em

1797 (Vucetich dá como natural de Leipzig). Foi professor da Uni¬
versidade de Yena e aí faleceu em 1858. Escreveu o "Tratado de
Splanchnologia e dos órgãos dos sentidos", do qual há uma tradução
francesa aparecida em 1845. Nessa obra prosseguiu os estudos dos
seus antecessores e, nas suas pesquisas, levou suas observações para
o confronto das mãos humanas com as dos simios, examinando as minú¬
cias dos desenhos de ambas" (Viotti —- "Dactiloscopia e Policiologia",
pág. 44).

Euziere. — Médico francês (V. "Cestan" e "Dactiloscopia Clínica").
Exército Americano. — Adotou a identificação dactiloscópica em

1905.

Faulds (Henrique). — "Médico inglês, ex-cirurgião chefe do hospital
Tsukiji, em Tóquio (Japão), em carta de 15 de fevereiro de 1880 a
Carlos Darwin, comunica-lhe haver despertado a sua atenção o caráter
das linhas digitais humanas e que as confrontara com as dos símios,
descobrindo desde logo que apresentavam íntimas analogias. E solici¬
tava que o auxiliasse nas pesquisas iniciadas. O sábio naturalista
respondeu-lhe que lamentava muito não poder contribuir com elementos
para o prosseguimento de tais investigações, em vista do precário esta¬
do de sua saúde, mas indicava-lhe o seu sobrinho Dr. F. Galton como a
pessoa mais capaz de ocupar-se do assunto. A carta de Faulds foi
publicada na revista londrina "Nature", editada por Mc-Millan, em 28
de outubro de 1889, sob o título "On the skin fur row of the hands",
vale dizer, oito anos antes do aparecimento da primeira obra editada
por F. Galton, relativamente à impressão digital, assunto em que, a
partir de 1886, tanto se aprofundara e notabilizara".

"Interessantíssimas, sob o ponto de vista da história das impressões
digitais, as observações feitas por Faulds. Ei-las em resumo:
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1.° — Que se utilizava de uma lente comum para a observação dasminúcias de cada desenho digital, notando linhas que se unem ou se
bifurcam; outras que se empalmam; outras que se rompem ou terminam
abruptamente, etc..

2.° — Que, em suas observações, distinguira nesses desenhos varie¬
dades de forma em arch (arco), loops (laços) e ivorls (torvelinhos).

3.° — Que tomava de cada paciente, a impressão natural, servindo-
se de uma placa lisa sobre a qual distendia uma tênue camada de tinta
preta de imprensa por meio de um rôlo, fazendo, em seguida, apoiar natinta, o dedo do paciente, e imprimindo-o' depois, suavemente em papelligeiramente umedecido.

4.° — Que utilizando-se de tintas de outras cores, obtinha impres¬sões delicadíssimas sobre o vidro, bastante claras para demonstrar e
distinguir as minúcias até mesmo da porosidade.

5.° — Que a achada de marcas digitais sangrentas, etc., poderia
servir de excelente prova indiciária.

6.° — Que se não deve duvidar das vantagens de ter-se ao lado das
fotografias dos delinqüentes, uma impressão natural das "para sempreimutáveis estrias dactilares" (Viotti — "Dactiloscopia e Policiologia",
pág. 45).

Sempre que se mencione Faulds em relação ao histórico da Dacti¬
loscopia, vemos seu nome, automàticamente ligado ao de Herschel.

A razão é simples. Ambos atuaram no mesmo período, isto é, de
1858 a 1878, segundo consta de todos os trabalhos publicados. Houve
séria disputa entre estes dois personagens pela prioridade da aplicação
prática das impressões digitais, para fins de identificação humana.

A questão tem sido muito debatida, sem que, até o presente, se tenha
chegado a uma conclusão positiva, isto é, universalmente aceita.

Como conclusão do que temos lido a êste respeito, somos de opinião
que ambos tem méritos e que atuaram em terrenos diferentes da Dacti¬
loscopia.

Assim, Faulds, iniciou o exame das impressões digitais por meio de
lentes de aumento, procedeu a sua tomada por meio da tinta preta de
imprensa, sugeriu o emprego das impressões tomadas com tintas de
várias cores a-fim-de facilitar o confronto, sugeriu a identificação cien¬
tífica dos criminosos.

Quanto a Herschel, daremos notícia detalhada quando tratarmos
dêste personagem.

Félix Pacheco. — Literato, jornalista e político. Nasceu em 1879,
em Terezina (Estado do Piauí). Foi Chefe do "Gabinete de Identificação
e Estatística Criminal", do Distrito Federal, de 1901 a 1906.

Muito pugnou pela instituição do sistema dactiloscópico no Distrito
Federal, tendo, mesmo, dado início, em 1903, à aposição da impressãodigital na ficha antropométrica.
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Publicou os seguintes trabalhos:
"O Problema da Identificação".

"A Reforma do Serviço Antropométrico", além de uma série de
artigos sobre identificação".

Feré. — "O Dr. Feré, como o assinalámos em outro capítulo, tem
contribuído eficazmente ao estudo desta questão, fazendo observações
valiosas e lançando uma classificação metódica dos esquemas digitais,
com o fim de facilitar e simplificar as investigações, estabelecendo as
bases para descobrimentos posteriores" (Vucetich — "Dactiloscopia
Comparada", pág. 52).

Feré lançou um sistema de classificação dactiloscópica, baseado no
de Galton, adotando 41 tipos (V. "Sistemas Dactiloscópicos — Feré").

Ferrer (Vicente Rodriguez). — Diretor Adjunto da Prisão Celu¬
lar de Madri (Espanha). Auxiliar da Escola de Criminologia.

Publicou o "Manual de Identificación Judicial" (Barcelona, 1921).
Ferrier (John K.). — Sargento e, posteriormente, inspetor da Scotland

Yard, ministrou instruções sobre impressões digitais na Feira Mundial
de São Luiz; apresentou um relatório à ll.a Convenção Anual, da As¬
sociação Internacional dos Chefes de Polícia, dos Estados Unidos,
discorrendo sobre as impressões digitais naquele pais (1904).

Forgeot. —- "Fez, igualmente, investigações interessantes sobre éste
assunto e disse com razão: "Se a configuração das linhas papilares
variasse de ano em ano, se os detalhes que dão caracteres distintos à
impressão estivessem sujeitos à menor mudança, sua importância
desapareceria. Todo detido a quem se mostrasse a impressão exata de
sua mão, deixada por ignorância no local do crime, e revelada ulterior¬
mente, invocaria em seguida a variabilidade destes indícios. O defensor
apoiaria seu argumento e a prova que é categórica, pôsto que seja
matemática e apareça de improviso assinalando o verdadeiro culpado
à justiça, não teria valor algum".

" O Dr. Forgeot, de Lyon, é quem nestes últimos tempos se tem
ocupado com mais especialidade das impressões digitais em suas rela¬
ções com a identificação e à medicina legal. Seu livro, que temos
citado, contém observações de verdadeiro mérito científico. As expe¬
riências feitas pelo autor no gabinete de medicina legal da Universidade
de Lyon, ratificam as conclusões fundamentais de seus antecessores"
(Vucetich —• "Dactiloscopia Comparada", págs. 45 e 52).

Francisco de Assis Ribeiro Gonçalves. -— Diretor do "Instituto de
Identificação", da Bahia.

Frecon. — "O Dr. Frecon, ilustre médico-legista, da mesma cidade
francesa (Lyon), também se tem ocupado das impressões digitais no
seu completo estudo judicial das impressões" (Vucetich — "Dactiloscopia
Comparada").
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Frederico Ruysch. — "Anatômico holandês, nascido em Haya, em
1638. Professor de anatomia em Amsterdam; falecido em 1731, em
idade quase secular. Em sua obra "Tesouros Anatômicos", datada de
1701, fez-se continuador dos estudos iniciados por Malpighi" (Viotti
—• " Dactiloscopia e Policiologia", pág. 41).

Frigerio. — Em 1888, lançou o sistema de identificação baseado na
configuração do pavilhão da orelha, a que deu o nome de "Otométrico"
(V. "Identificação").

Galton (Sir Francis). — Sábio inglês. Nasceu em Birmingham, na
Inglaterra, em 1822, e faleceu em Haslemere, em 1911. Era aparen¬
tado por sua mãe com a família de Carlos Darwin. Graduou-se em
Medicina pela Universidade de Cambridge.

Em 1888, foi encarregado pela "Royai Institution", de Londres,
para dar seu parecer sôbre o melhor sistema de identificação.

Somos de parecer que o convite do referido Instituto, foi motivado
pela patente falibilidade do sistema de Bertillon, então consagrado o
melhor do mundo, e os rumores então levantados em tôrno da dactilos¬
copia, como ciêhcia de identificação.

Dando desempenho desta incumbência, Galton apresentou um rela¬
tório no qual fazia estudos comparativos entre os dois sistemas de
identificação, concluindo pela superioridade das impressões digitais.

Êste relatório foi publicado sob o título "Personal Identification"
no "Journal Royai Inst.", de 25 de maio de 1888 e na revista inglesa
"Nature", de 28 de junho do mesmo ano.

Com o relatório em aprêço, lançou o seu sistema de classificação
dos desenhos digitais, a que deu o nome de " Galtonismo"; grupava os
desenhos digitais em 40 tipos, distribuídos por três categorias: Arcos,
Presilhas e Verticilos (V. "Sistemas Dactiloscópicos — Galton").

O sistema de classificação lançado por Galton, foi rudimentar; a
classificação era feita pela combinação das linhas diretrizes com os
deltas, a que deu o nome de pontos.

Entretanto, teve o grande mérito de servir de ponto de partida
para os demais sistemas de classificação.

Assim, é que, foi seguido por Feré, Testut, Forgeot, cujos sistemas
não passaram de ligeiras modificações do de Galton, sem qualquer
utilidade prática.

Vucetich que também se baseou na classificação de Galton, proce¬
deu a uma reforma notável, que tornou as impressões digitais perfeita¬
mente práticas, do ponto de vista de identificação individual.

Por sua vez, Henry, baseado, igualmente, na classificação de Galton
e, possivelmente, na de Vucetich, lançou outro sistema de classificação
dos desenhos digitais.
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O aperfeiçoamento introduzido por estes dois últimos, foi realmente
útil; haja visto, que estes dois sistemas logo ganharam terreno, passando
imediatamente para a prática da identificação, dando como resultado a
abolição completa do sistema de Bertillon, então, adotado universalmente,
e instituindo a identificação civil, que somente foi possível pelo advento>
da Dactiloscopia.

Escreve Vucetich:

"Mr. Francis Galton, reputado antropólogo inglês, teve ocasião de
utilizar o desenho digital em suas investigações antropológicas e, algum
tempo depois, com fundamento no estudo que fez sôbre a bertilhonagem,
o empregou como meio de identificação, chegando a demonstrar, em uma
conferência proferida no "Real Instituto" de Londres, que o sistema
antropométrico não resolvia de maneira absoluta o problema científico
e jurídico da identificação".

" Em troca, o desenho digital oferecia vantagens fundamentais. As
linhas papilares persistem indefinidamente e não têm limites a variedade
das combinações em diferentes indivíduos".

"Mr. Galton provava que o desenho permanecia invariável desde a
vida intrauterina até à putrefação cadavérica, o que assegurava a con¬
cordância entre as impressões do mesmo ou dos mesmos dedos. É suma¬
mente fácil, em tal circunstância, assegurar que se trata da mesma
pessoa ou não".

"É, pois, evidente que o desenho digital permanece imutável através
da vida e o prova o exame comparativo de várias impressões em dupli¬
cata feitas com muitos anos de intervalo. Mr. Galton fez, a êste
respeito, importantes e decisivos estudos, servindo-se de peças interes¬
santíssimas recolhidas por Herschel na índia Inglesa".

"Expostas as teorias de Mr. Galton, que pode ser considerado o
mestre da identificação, como, também, o mais virtuoso e sincero dos
seus cultores, como o anunciador da verdadeira doutrina do reconheci¬
mento da identidade, do eu fisico, muitos homens de ciência, com di¬
versos motivos e propósitos, se têiii ocupado publicamente das impres¬
sões .digitais" (Vucetich — "Dactiloscopia Comparada", págs. 43 e 51).

Sabemos que Galton publicou muitos trabalhos; entretanto, somente
podemos citar os seguintes: "Personal Identification", in "Journal
Royai Inst.", de 25 de maio de 1888 e na revista inglesa "Nature", de
28 de junho daquele ano; "Finger Prints', 1892; "Guia para o emprêgo
das impressões digitais", 1895.

Gastão Vieira. — Diretor do 'Instituto Medico-Legal (nome da
repartição identificadora) do Pará.

Gasti. — Comissário da "Pública Sicurezza". Criou um sistema
daetiloscópico (Locard — "Traité de Criminalistique , pág. 314).
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Hakon Jorgensen. — Sub-diretor da Polícia de Copenhague (Dina¬marca) . Em 1922, apresentou à Conferência de Polícia dos Estados
Unidos, o primeiro sistema de transmissão das impressões digitais (V."Teledactiloscopia" e "Sistemas Teledactiloscópicos — Jorgensen").

Harry J. Myers II. — Publicou na revista "Finger Prints and Identi¬fication Magazine", de Chicago, Illinois, n.° de outubro de 1938, o pri¬meiro histórico autêntico e detalhado da Dactiloscopia nos Estados Unidos.
Harvey Pachá (Coronel). — Chefe de Polícia de Alexandria (Egito).Criou um sistema dactiloscópico (Locard — "Traité de Criminalistique",pág. 335).
Henrique Faulds (V. "Faulds", neste artigo).
Henry (V. "Edward Richard").
Henry P. De Forest (Dr.). — Em 1902, instituiu o uso das impres¬sões digitais na "Civil Service Comission", de New-York.
Herschel (William). — Diz Vucetich: "Sem embargo, ninguém se

ocupou delas (impressões digitais), até 1858, época em que Sir WilliamJ. Herschel, funcionário da Administração Civil de Bengala, a empregoupara autorizar atos públicos, fazendo acompanhar a firma de uma pessoaalfabetizada da impressão de seu dedo e, se era analfabeto, se estampavasomente a impressão digital, à guisa de firma".
"Sir William utilizou ê'ste processo durante 28 anos, com os melhores

resultados ".
"

Entretanto, subsiste na índia o sistema implantado por Herschel
para os contratos e a legislação daquela colônia sancionou a inovaçãocomo lei. Em caso de haver controvérsia sobre a autenticidade das im¬
pressões digitais — disse E. R. Henry — "os tribunais recorrem a peritos
que usando as ampliações fotográficas, demonstram fàcilmente a auten¬ticidade das impressões digitais" (Vucetich — "Dactiloscopia Comparada",pág. 42).

Sobre a atuação de Herschel no campo do emprego das impressõesdigitais, têm surgido inúmeras discussões, sem que, até o presente, setenha chegado a resultados positivos.
Pretendem muitos que tenha explorado a crendice do povo indú,empregando as impressões digitais baseado em motivos de ordem reli¬

giosa, mística, ou supersticiosa.
Muito concorreu para se confirmar êste conceito, o fato de haverVucetich declarado que as impressões tomadas por Herschel não pas¬savam de "meros borrões inclassificáveis".
Num interessante trabalho publicado pelo Dr. Ricardo Gumbleton

Daunt, Diretor do Serviço de Identificação de São Paulo ("Herschel
e a Dactiloscopia"), verificamos as impressões tomadas por Herschel,como não sendo meros borrões, podendo ser classificadas perfeitamente.
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Neste importante trabalho, a ilustre autoridade estuda detidamente
o assunto, provando que Herschel trabalhou cientificamente, não tendo,
portanto, se baseado em motivos de ordem supersticiosa ou religiosa.

Herschel falava de um novo sistema de identificação, o que prova
que tinha conhecimento de causa.

Em vista do que se tem dito a respeito, por parte das duas corren¬
tes, uma favorável e outra contrária a Herschel, somos de opinião
que, possivelmente, no início, quisesse êle sugestionar os indígenas com
o emprêgo das impressões digitais; porém, verificando que elas ofere¬
ciam elemento precioso de identificação, passou a estudá-las com cari¬
nho, e aplicá-las cientificamente.

Cremos, apenas, não afirmamos que isto tenha acontecido. Militam
em nosso favor, os testemunhos de Kumugassu Minakata e João de
Barros; afirma aquele, que as impressões digitais já eram conhecidas
dos indús desde o século VIII.

Todos os autores que têm tratado do histórico da Dactiloscopia,
trazem ligados os nomes de Herschel e Faulds, talvez porque atuassem
no mesmo periodo (1858 a 1878), talvez porque tivessem disputado a
prioridade das aplicações das impressões digitais, com o propósito de
identificar.

Não nos aventuraremos a discutir a questão da prioridade, se cabe
a Herschel ou a Faulds, pois, esta questão tem sido muito debatida, não
se tendo chegado a resultado positivo.

Somos, porém, de opinião que ambos levaram a efeito trabalhos de
caráter experimental, chegando a conclusões práticas.

Assim, Herschel, tomando as impressões digitais de várias pessoas,
em épocas diferentes, durante um periodo de 20 anos (de 1858 a 1878),
observou que estas impressões não se mudam, conservando-se idênticas
a si mesmas; daí concluiu pelo princípio da IMUTABILIDADE das
impressões, que hoje constitui um dos postulados da Dactiloscopia uni¬
versalmente aceito.

As conclusões de Faulds foram diferentes (não contrárias) às de
Herschel, e tiveram caráter prático; tanto assim, que ainda hoje pros¬
seguimos na aplicação prática das suas conclusões: tomada das impres¬
sões com tinta de imprensa, exame destas com lentes, etc..

De tudo isto, podemos concluir que estes dois ilustres personagens,
trabalharam cientificamente, concorrendo com uma série de importantes
conclusões de caráter prático, no vastíssimo teiTeno da Dactiloscopia;
baseado em suas observações, Galton pôde se pronunciar em favor das
impressões digitais, quando teve de apresentar seu importante relatório
ao "Real Instituto de Londres".
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Fo?ites de consulta:

Juan Vucetich — "Dactiloscopia Comparada".
Manuel Viotti — "Dactiloscopia e Policiologia".
Ricardo Gumbleton Daunt -— "Herschel e a Dactiloscopia".
Hoeffel. — Em Boston, Mass., criou o "Shadograph" (V. esta

palavra).
Inácio Augusto Linhares (Cap."Tenente Comissário). Foi o pri¬

meiro diretor e organizador do Gabinete de Identificação da Armada.
Instituto de Ciência Aplicada, (Institute of Applied Science) — Em

Chicago, Illinois, Estados Unidos da América, em 1916, T. G. Cooke,
fundou a primeira escola por correspondência para o ensino da identi¬
ficação dactiloscópica. Referida escola ainda existe, estando em pleno
funcionamento.

Israel Castellanos (Dr.). — Diretor do Gabinete Nacional de Identi-
fieación da República de Cuba. Professor honorário do Instituto de
Medicina Legal, da Universidade Central de Madri. Membro da
Academia de Medicina de Lima (Perú).

Publicou a "Dactiloscopia Clínica" (Havana — 1935), trabalho
reputado obra-prima sôbre o assunto, tendo lançado a expressão "Dacti¬
loscopia Clinica" (V. estas palavras).

J. G. Garson. —■ Foi nomeado pelo governo inglês, para aplicar o
método dactiloscópico e a bertilhonagem, tendo imaginado um sistema de
classificação dactiloscópica.

Foi substituído por Sir Edward Richard Henry, cujo sistema de
classificação dactiloscópica, foi uma simplificação dos sistemas de Gal-
ton e Garson (Luiz de Pina — "Dactiloscopia" — págs. 79-80).

J. Marcello Malpighi. — Anatomista italiano, nasceu em Creval-
cuore (Bolonha), em 1629; faleceu em Roma em 1694. Foi professor
de anatomia em Pisa, Bolonha e Messina.

Em 1664, publicou sua obra "Epístola sôbre o órgão externo do
tato".

Com referêhcia aos arabescos papilares salientara: "Analisando
a extremidade do dedo, observo inúmeras linhas dispostas quase em
círculo ou em espiral. Por fim, examino as mãos, em cujas palmas há
linhas que descrevem variadas figuras, e que, nas falanges terminais
dos dedos, se acham dispostas em espiral, e, observadas ao microscópio,
apresentam os orifícios sudoríparos" (Manuel Viotti — "Dactiloscopia
e Policiologia", pág. 41).

Consta ter sido Malpighi o descobridor das papilas que recobrem
a pele, notando sua abundância extrema na palma das mãos e nas
extremidades digitais.

Embora descobrisse estas papilas, as estudou do ponto de vista
anatômico, sein suspeitar sequer que poderiam constituir precioso ele¬
mento de identificação.



Alguns autores são de opinião que as papilas foram descobertas
por Nehemiah Grew; estes mesmos autores dizem que Grew fez sua
primeira publicação sôbre o assunto em 1684, e que Malpighi o fizera
em 1686.

Ao que sabemos, Malpighi publicou sua obra em 1664; possivel¬
mente estes autores que pretendem ter sido Grew quem descobriu a
existência das papilas, se tenham enganado na data (V. "Nehemiah
Grew", neste artigo).

J. Vasquez Villanueva. — Chefe do "Gabinete de Identificación y
Archivos" (repartição identificadora) do Panamá.

James H. Parke (Cap.). — Em 1903, instituiu o uso das impressões
digitais na prisão de Albany, Estado de New York.

Jouenne. — Diretor do Serviço Antropométrico na África Central
Francesa. Criou um sistema dactiloscópico (Locard — "Traité de
Criminalistique", pág. 354).

João de Barros. — Cronista português do século XVI. Publicou em
1563, na Década III, o emprêgo das impressões palmar e plantar di¬
reitas, nas escrituras de compra e venda de pessoas, no Oriente (V.
" Período Empírico ").

João Evangelista Purkinje (pronuncie-se Purkinié). -— Fisiologista
boêmio. Nasceu em Leitmeritz, na Boêmia, em 1787; faleceu em Praga,
em 1869.

Professor de Fisiologia e Patologia em Breslau e, depois, de Fisio¬
logia em Praga.

"Em 1823, deu à publicidade seu célebre "Comentatio de examine
orgaiii visus et sistematis cutanei", no qual tratando do exame da pele,
analisara seus caracteres externos, dissertando, também, sôbre a poro¬
sidade".

"As descrições dêste estudo, escreve Vucetich, havê-las copiado, em
parte, do texto original, um de cujos exemplares, talvez o único conhe¬
cido, de propriedade do "Royai College of Surgeons", de Londres, e ao
qual alude F. Galton, em sua obra "Finger Prints", pág. 84, Londres,
1892".

"... Do exposto conclui-se ^ue, em 1823 (22 de dezembro), J. E.
Purkinje descobriu e fixou cientificamente que os debuxos das falan-
getas podem ser distribuídos em "riove tipos" diferentes; que são dife¬
rençáveis entre sí pela existência do "triangulorum", ou seja, o chamado
"delta"; daí a variedade das figuras".

"1.° — Figuras isentas de triângulo ou delta, as quais denominou
"arco".

"2.° — Figuras com o delta à esquerda do observador, estando o
braço em supinação, e quando, entre as linhas superior e inferior, se
encerra o núcleo, cujo conjunto se dirige para a direita, ou melhor, para
o radial".
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"3.9 — Figuras que contêm um delta correspondente à direita do
observador e entre cujas linhas superior e inferior encerra-se um

núcleo, cujo conjunto se dirige em forma oblíqua para o ulnar".
''4.' •— Figuras com dois deltas, cada um deles situado dos lados

do núcleo, sendo êste em forma circunferencial, espiraloide, elíptica,
sinuosa, etc., e que se distinguem sob a denominação de "vortex".

Purkinje firmou em base científica:

1.' — os nove tipos de sua classificação;
2.9 — o sistema déltico;
3.9 — a possibilidade de se reduzir a quatro, os nove tipos;
4.9 — chegou mesmo a determinar debuxos característicos para

certos dedos.

Mas não fez nenhuma investigação, nem chegou a nenhuma con¬
clusão sôbre o valor identificativo dos nove tipos por êle descobertos"
(Viotti — "Dactiloscopia e Policiologia").

Diz Vucetich: '"Como temos dito, Purkinje foi quem primeiro se
preocupou de maneira séria e científica de ordenar e classificar os

desenhos digitais formando grupos e tipos, com caracteres comuns

especiais. Embora não tenha maior importância para nós, vamos ex¬
trair parte do trabalho de Purkinje, no que se refere à sua classifica¬
ção" (Vucetich — "Dactiloscopia Comparada", págs. 64-67) ("Siste¬
mas Dactiloscópicos — Purkinje").

A classificação de Purkinje, efetivamente, foi a primeira que
apareceu.

Querem muitos que tenha caráter médico-legal. Realmente, não
consta tenha Purkinje procedido à identificação por meio dos desenhos
digitais; igualmente, não consta tenha tomado impressões digitais, o
que serve para confirmar o que se diz, isto é, que Purkinje observou
os desenhos digitais na própria polpa digital.

Somos de opinião que a classificação deste personagem teve caráter
filosófico; podemos dizer que Purkinje escreveu a filosofia dos desenhos
digitais.

Embora não tenha identificado pelas impressões digitais, teve, en¬
tretanto, o grande mérito de apreseittar a primeira classificação dos
desenhos digitais que, posteriormente, serviu de base para outras clas¬
sificações que tornaram possível a identificação dactiloscópica.

Baseando-se em sua classificação, foi que Galton, em 1888, lançou
o seu sistema de classificação dactiloscópica, conforme afirma no seu
livro "Finger Prints".

João Frederico Schroter "de Leipzig, insere em sua obra "O
órgão do sentido do tato", lâminas engrandecidas em que se pode apre¬
ciar o arabesco das cristas pupilares e a sua dupla crista paralela"
(Viotti — "Dactiloscopia e Policiologia", pág. 42).
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Joaquim da Silva Prado. — Chefe do Serviço de Identificação de
São Paulo, de 1931 a 1934.

John Edgard Hoover. ■— Diretor do "Federal Bureau of Investiga-
tion" (Estados Unidos).

José dos Anjos. — Primeiro chefe do Gabinete de Identificação,
de Pernambuco.

José Engel — "em seu ''Tratado do Desenvolvimento da Mão
Humana", 1856, salienta que nas falangetas, as linhas são arqueadas,
porque seguem a direção da implantação ungueal respectiva; que as
mais próximas à articulação formam arcos e, no espaço compreendido
entre estes dois sistemas de linhas, notam-se debuxos bastante variados.
E reduziu a quatro os nove tipos de classificação feita por Purkinje"
(Viotti •— "Dactiloscopia e Policiologia", pág. 44).

José Ferreira dos Santos. — Chefe do Serviço de Identificação de
São Paulo, de 1925 a 1926.

José Juliano Vanzolini (Dr.) — Capitão de Fragata do Corpo de
Saúde da Armada. Atual diretor do Gabinete de Identificação da
Armada.

Juan B. Gonzales (Prof.). — Diretor da Maternidade do Hospital
Alvarez, de Buenos Aires, conseguiu excelentes dactilogramas de recém-
nascidos, aplicando um processo próprio (Carlos A. Urquijo — "Pel-
matoscopia", Buenos Aires, 1944, pág. 14).

Juan Vucetich (V. "Vucetich", neste artigo).
Kollman (V. "Artur Kollman", neste artigo).
Kumugassu Minakata. — Diz Ferrer: "Publicou um artigo na

revista "Nature", de dezembro de 1894. Neste artigo discorreu sôbre
o emprêgo das impressões digitais na China e no Japão, desde o ano
702 D. C., em que se publicaram as leis de Taiho e, posteriormente, no
século VIII; porém tudo isto não está provado e nem tem verdadeira
importância do ponto de vista prático" (Ferrer — "Manual de Iden-
tificación Judicial", pág. 21).

Vários autores têm comentado o artigo de Minakata, segundo o
qual, as impressões digitais já eram conhecidas e aplicadas na China
desde o século VII, no Japão desde o século VIII, passando depois à
índia, com o nome de Tipsai.

Entretanto, todos estes autores têm se limitado a fazer mera refe¬
rência ao artigo citado; não nos consta qualquer outro autor, tenha
confirmado as afirmações acima de Kumugassu Minakata. Estudá¬
mos melhor êste ponto, quando tratámos do "Período Empírico .

Larson (J. A.). — Em 1924, lançou o primeiro sistema monodactilar
nos Estados Unidos, com a publicação do seu livro "Single Finger
Prints System

Lecha Marzo (V. "Stockis", neste artigo).
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Leonídio Ribeiro (Prof. Dr.). — Ex-Diretor do Instituto de Iden¬
tificação do Rio de Janeiro, Professor da Faculdade Fluminense de
Medicina, Docente das Faculdades de Medicina e Direito do Rio de
Janeiro, Membro da Sociedade de Medicina Legal de Paris.

A partir de 1934, ocupou-se seriamente da "Dactiloscopia Clínica''
no Brasil, competindo com o prof. Antônio Aleixo na prioridade deste
ramo da Dactiloscopia no nosso País.

Publicou os seguintes trabalhos:
"A Lepra é Capaz de Alterar os Desenhos Papilares das Impres¬

sões Digitais", Rio de Janeiro, 1934.
"Sôbre as Impressões Digitais dos Leprosos", Rio de Janeiro, 1935.

"Dactilo-Diagnose", Rio de Janeiro, 1940.
Levinsohn. — Lançou um sistema de identificação, baseado na foto¬

grafia do fundo dos olhos, e outro, com fundamento na radiografia dos
ossos da mão (V. "Identificação").

Locard (Dr. Edmond) — Diretor do Laboratório de Polícia
Técnica de Lyon.

Vice-Presidente da Academia Internacional de Criminalística.

Autor de inúmeros trabalhos sobre Dactiloscopia; publicou o "Trai-
té de Criminalistique", obra em seis volumes, discorrendo sobre todos
os ramos da Criminalística; é considerada obra-prima no gênero.

Luiz de Pina (Dr.) — Professor da Faculdade de Medicina, Diretor
do Instituto de Criminologia e do Arquivo de Identificação (Secção do
Pôrto — Portugal).

Publicou importantes e interessantes trabalhos, versando sobre
vários ramos da Dactiloscopia; deu à publicidade, igualmente, um tra¬
balho completo sobre o assunto, intitulado "Dactiloscopia" (Lisboa,
1938).

Luiz Dubois (Dr.). — Chefe dos Serviços Fotográficos da Polícia
de Buenos Aires.

Criou a "Película Dubois" (V. estas palavras), destinada ao

transporte das impressões digitais, levantadas nos locais de crime; deu
a êste processo o nome de "Eidografia", publicando-o na "Revista da
Polícia", de Buenos Aires (Viotti — "Dactiloscopia e Policiologia",
pág. 227).

M. Arana Zelis (Dr.). — Médico dos Tribunais de Buenos. Aires.
Em 1915, publicou pela primeira vez, com o Dr. N. Castellanos, a

impressão digital de uma pessoa leprosa (Israel Castellanos — "Dacti¬
loscopia Clínica", pág. 69).

M. Lerich. — Juiz de Instrução na França. Criou um sistema
dactiloscópico (Locard — "Traité de Criminalistique", pág. 353).
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Manoel Brabo Portillo. — Em 1909, aplicou o sistema dactiloscópico
de Gasti, em Barcelona (Locard — "Traité de Criminalistique", pág.
321).

Manuel Viotti (Dr.). — Doutor em Medicina (H. C.) —- Professor
(H. C.) de Medicina Legal, da Oriental University de Washington
D. C. — Bacharel em Direito — Ex-Chefe do Gabinete de Identificação
de São Paulo — Diretor aposentado da Segurança Pública — Membro
da Academia de Ciências e Letras, da Associação Brasileira de Imprensa
e da Academia Internacional de Criminalística de Viena — Da Ordem
dos Advogados (S. P.) — Ex-Chefe de Secção da Secretaria da Justiça
e Segurança Pública — Primeiro Diretor do Gabinete de Identificação,
com base dactiloscópica, de 1907 a 1909.

Publicou vários trabalhos sobre Dactiloscopia; consta ter sido o pri¬
meiro a publicar trabalho completo sôbre Dactiloscopia no nosso país,
intitulado "Dactiloscopia e Policiologia", tendo, saído, em 1935, a 4.'
edição.

Manoel do Nascimento Fernandes de Oliveira. — Diretor do "Gabi¬
nete de Identificação e Estatística Criminal" (repartição identificadora)
do Rio Grande do Norte.

Matheios. — Criou um sistema de identificação baseada em certas
partes da fase consideradas fixas (V. "Identificação").

Mary K. Holland. — Em 1905, passou a ministrar instruções sôbre
as impressões digitais a vários oficiais da polícia, nos Estados Unidos.

Miranda Pinto. — Assistente do Laboratório de Polícia Técnica de
Lyon (França). Criou um sistema dactiloscópico (Locard — "Traité
de Criminalistique", pág'. 347).

N. Castellano (Dr.). — Médico dos Tribunais de Buenos Aires
(V. M. Arana Zelis).

Nehemiah Grew. — Médico inglês do século XVII. Afirma Luiz de
Pina que antes dêsse médico, não existem descrições que provem o conhe¬
cimento científico e meramente morfológico das figuras papilares do
Homem. Combate a prioridade de Malpighi, quanto à descoberta das
papilas (Luiz de Pina -— "Dactiloscopia", pág. 64).

Percival de Oliveira (Dr.). — Ex-Chefe do Serviço de Identificação
de São Paulo, de 1926 a 1928. Desembargador do Tribunal de Apela¬
ção de São Paulo (Brasil).

Persivo Cunha. — Diretor do "Gabinete de Identificação" (repar¬
tição identificadora) de Pernambuco.

Prochaska — "em Viena, dá à estampa sua "Dissertatio Anat. Phys.
Organismi Corporis Humani", no qual descreve a estrutura das linhas
papilares e a sua crista paralela" (Viotti — "Dactiloscopia e Policiolo¬
gia", pág. 42).

Protivenski. — Chefe da Polícia Criminal de Praga. Criou um
sistema Dactiloscópico (Locard — "Traité de Criminalistique , pág. 339).
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Purkinje (V. "João Evangelista").
Raul Pedreira Passos. — Chefe da "Secção de Identificação", de

Minas Gerais.
Ricardo Gumbleton Daunt (Dr.). — Chefe do Serviço de Identifi¬

cação de São Paulo, de 1928 a 1930 e de 1934 até 1947, quando foi
promovido a Diretor do mesmo Serviço, cargo que ainda vem exercendo.

Autor de vários trabalhos sobre Dactiloscopia, entre os quais po¬
demos citar "Herschel e a Dactiloscopia" (São Paulo — 1934).

Rodolfo Alberto Kolliker. — "Anatômico, histologista e embrio-
logista suíço. Nascido em Zurich, em 1817. Professor de anatomia e

fisiologia em Wurzburgo. As suas obras mais conhecidas são: "Ele¬
mentos de Histologia Humana", trad. francesa da 2." edição, de 1856
e "Embriologia", tradução francesa da 2." edição alemã, 1882. Na
"Embriologia" disserta como axioma fora de discussão que a persis¬
tência absoluta dos debuxos papilares- começa no quarto mês de vida
embrionária e perdura áté o momento da decomposição cadavérica, com
o descolamento da derme" (Viotti — "Dactiloscopia e Policiologia",
pág. 44).

Roscher. — Diretor da Polícia de Hamburgo (Alemanha). Criou
um sistema dactiloscópico (Locard — "Traité de Criminalistique",
pág. 314).

Salvatore Ottolenghi. — Professor de Medicina Legal da Universi¬
dade de Roma. Autor de vários trabalhos sôbre Dactiloscopia.

Sislan Rodriguez (Dr.). — Diretor do Museu Vucetich (La Plata
— Argentina). Autor de importantíssimos trabalhos sôbre identificação.

Stockis. — Com a colaboração de Lecha Marzo, tentou simplificar a
classificação palmar de Wilder (Carlos A. Urquijo — "Pelmatoscopia",
Buenos Aires, 1944, pág. 19).

T. Dickerson Cooke — Diretor Assistente do Instituto de Ciência
Aplicada de Chicago, Illinois, Estados Unidos da América do Norte.
Editor da "International Association for Identification", dos Estados
Unidos. Em 1947, empreendeu uma viagem através dos países das Amé¬
ricas Central e do Sul, com o propósito de visitar as repartições identi¬
ficadoras de cada um dêles. A revista mensal "Finger Print and Iden¬
tification Magazine", órgão de publicidade do "Institute of Applied
Science" (Instituto de Ciência Aplicada), publicou nos diversos números
correspondentes àquele ano, suas impressões sôbre as diversas repartições
identificadoras por êle visitadas.

T. G. Cooke — Diretor do Instituto de Ciência Aplicada, de Chicago,
Illinois, Estados Unidos da América do Norte. Editor da revista "Finger
Print and Identification Magazine" da mesma cidade. Antigo editor e
diretor da "International Association for Identification" dos Estados
Unidos da América do Norte.

Tamassia. — Em 1908, lançou um sistema de identificação baseado
nas ramificações venosas do dorso da mão (V. "Identificação").

Thomaz Bewick. — Wilder e Wentworth indicam Thomaz Bewick,
como o primeiro europeu que, para garantir a autenticidade dos seus

trabalhos, imprimia neles uma das suas polpas digitais, cujo desenho
aqueles autores reproduzem. Esta é, no seu entender, a primeira im¬
pressão digital conhecida e usada intencionalínente na Europa (1824),
como meio de identificação (Luiz de Pina — "Dactiloscopia").
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Thompson. — " 0 engenheiro Gilbert Thompson, funcionário da
"American Geological Survey", em Arizona (Novo México), marcava
com a impressão do polegar direito as ordens de pagamento a-fim-de
evitar as falsificações" (Vucetich — "Dactiloscopia Comparada" pág.
43).

Varigny (Dr. Henry de). — "Em 1891, o Dr. H. de Varigny,
publicou na "Revue Scientifique", de Paris, um estudo sôbre as impres¬
sões digitais, dando a conhecer, na França, as teorias de Mr. Galton, e
aconselhando a aplicação de um sistema tão útil, tão severo, tão cien¬
tífico. . . O artigo de Varigny inspirou as investigações que fizeram
mais tarde alguns médicos franceses. E, devemos dizer, foi o primeiro
guia das nossas investigações e trabalhos em prol do método das impres¬
sões digitais" (Vucetich — "Dactiloscopia Comparada", pág. 51).

O artigo de Varigny publicado na "Revue Scientifique", de 2 de
maio de 1891, discorria sôbre o novo sistema de identificação pelas
impressões digitais, expondo a classificação proposta por Galton.

Neste mesmo artigo, Varigny fez várias propostas que foram utili¬
zadas ou constituíram objeto de estudos posteriores. Uma das propostas
era que se tomassem as impressões dos dez dedos de cada pessoa, ao em
vez de um.

Num outro tópico, aconselhava fossem tomadas as impressões digi¬
tais das pessoas de várias famílias, em duas ou mais gerações, a-fim-de
se estudar a hereditariedade por meio dos desenhos digitais (V. "Here¬
ditariedade ").

Aconselhava, outrossim, fossem tomadas as impressões dos nativos
de diversas regiões a-fim-de se proceder ao estudo da raça através
das impressões digitais (V. "Raça").

Cremos, inspirado pelas sugestões de Varigny, Vucetich passou a
tomar as impressões dos dez dedos.

Inúmeras autoridades e, entre elas, Galton, procederam ao estudo
da hereditariedade e da raça, através das impressões digitais, sem che¬
garem, contudo, a um resultado positivo.

O célebre artigo de Varigny, que, por assim dizer, trouxe o uso
das impressões digitais para a América do Sul, foi vertido para o
espanhol e publicado na "Revista de Identificación y Ciências Penales"
— Tômo XIX, n.° 74-78 — 1940-1941, pág. 165.

Vucetich (Juan). — Nasceu em Dalmácia, em 1858, e faleceu em
Dolores, na Argentina, em 1925.

Em 1884 emigrou para a Argentina.
É simplesmente indiscutível a grande e importante atuação de

Vucetich no vastíssimo campo da Dactiloscopia.
Criador de um sistema de classificação que tornou perfeitamente

possível a aplicação prática dos desenhos digitais para fins de identi¬
ficação individual, teve inúmeros méritos.



Procuraremos dar uma ligeira biografia deste Mestre da ciência
dactiloscópica.

Foi admitido na Polícia da Província de Buenos Aires, no Depar¬
tamento Central de La Plata, em 15 de novembro de 1888. Em 1." de
maio de 1889, passou a servir na "Oficina de Estadística" e, em 26 de
setembro do mesmo ano, passou a exercer as funções de encarregado da
referida repartição.

Como encarregado da " Oficina de Estadística y Identificación",
de La Plata, foi incumbido de reorganizar a repartição em apreço.

Nessa ocasião leu, casualmente, o importante artigo de Varigny,
publicado na "Revue Scientifique", de 2 de maio de 1891, discorrendo
sobre o então sistema de identificação pelas impressões digitais, lan¬
çado por Galton; logo se convenceu da absoluta superioridade dêste
sistema, e deu início aos seus estudos sobre as impressões digitais.

Em 1.' de setembro de 1891, foi oficialmente instalada a "Oficina
de Estadística y Identificación", de La Plata, dirigida por Vucetich,
que adotou um novo sistema de identificação; êste sistema consistia na

combinação do então usado sistema de Bertillon e o das impressões
digitais, que foi batizado por Vucetich, com o nome de "Icnofalango-
metria".

No dia da inauguração daquela repartição, 1.' de setembro
de 1891, foram identificados 23 presos, recolhidos à prisão de La Plata,
sendo empregado o novo sistema criado por Vucetich.

Em 7 de dezembro de 1891 foi iniciada a identificação regular dos
presos recolhidos à prisão de La Plata, pelo processo das impressões
digitais.

Em 2 de junho de 1892, Vucetich conseguiu estabelecer a identidade
da criminosa Francisca Rojas, em Nicochea, Província de Buenos Aires,
que assassinara dois filhos, culpando um vizinho; para tanto, Vucetich
se utilizou das impressões digitais sangrentas da criminosa, apostas na
porta de sua residência.

0 caso de Francisca Rojas que vimos de mencionar, foi o primeiro
verificado na Argentina, da constatação da identidade por meio das
impressões digitais, que foram aceitas como prova judicial.

A identificação dos criminosos levada a efeito por Vucetich, foi
feita pela tomada das impressões digitais numa ficha, a que êle, Vuce¬
tich, deu o nome de "Ficha Dactiloscópica" (V. estas palavras).

Vucetich baseou sua classificação de quatro tipos, na de Galton;
desde o início tomara as impressões dos dez dedos, porém, classificava
somente três, como Galton; entretanto, procedia ao arquivamento das
fichas, pela respectiva fórmula dactiloscópica.

Inicialmente, adotou os 40 tipos de Galton, elevando-os para 101
e, seis anos mais tarde, os reduziu a quatro, passando a adotar as
letras A-I-E-V e os algarismos 1-2-3-4.
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Em 1892, Vucetich começou a proceder à identificação dos candi¬
datos a agentes de polícia; esta identificação se tornou extensiva aos
Departamentos do Norte, Centro e Sul do país.

Por Decreto de l;* de janeiro de 1896, o sistema de Bertillon foi
abolido na "Oficina de Identificación", de La Plata.

Em 13 de setembro de 1896, foi encontrado, nas ruas de La Plata,
o cadáver de um desconhecido, que foi identificado pelas impressões
digitais, como sendo do ex-sentenciado Carlos Casali, identificado no
Presídio de Sierra Chica, em 18 de maio de 1890.

Em 1905, Vucetich assistiu à Conferência Internacional de Polícia,
celebrada em Buenos Aires, de 11 a 29 de outubro daquele ano, pro¬
pondo, então, a expedição da "Cédula de Identidade", proposta esta que
foi aceita; a referida "Cédula", já vinha sendo expedida desde 1899,
por iniciativa de Vucetich.

Em 1905, a Sociedade de Medicina de Montevideu declarou o Sistema
Dactiloscópico Argentino, o "processo mais perfeito de identificação".

Em 1907, a Academia de Ciências de Paris, por determinação do
Ministro da Justiça, nomeou uma comissão para estudar o sistema de
Vucetich; esta comissão assim se pronunciou: "... que dava à Dacti-
loscopia Argentina tôda preferência sôbre qualquer outro sistema de
identificação para determinar a identidade de uma pessoa e, o procla¬
mava sistema internacional".

Em 11 de dezembro de 1908, o Poder Executivo da Província de
Buenos Aires, concedeu a Vucetich o título de "Perito Dactiloscópico".

Em 1911, Vucetich foi encarregado pelo Ministério da Guerra,
para organizar o Gabinete de Identificação Dactiloscópica do referido
Ministério.

Em fins de 1912, Vucetich iniciou uma viagem ao redor do mundo,
visitando e observando a identificação em Calcutá, Bombaim, Madras,
Colombo, Singapura, Hong-Kong (na índia) ; Changai e Pekim, na China;
nestas últimas cidades verificou não haver qualquer espécie de iden¬
tificação; por isto o govêrno chinês pediu o seu auxílio; assim, em 7
de abril de 1913, iniciou as aulas de um curso de Dactiloscopia e, em
14 do mesmo mês, foi instalado o primeiro Gabinete de Identificação,
pelo Sistema de Vucetich; visitou, em seguida, o Japão, onde já era
empregado o Sistema Dactiloscópico de Roscher; em maio de 1913,
visitou as repartições identificadoras da Califórnia, Berkeley, Oakland,
Alameda, nas quais já era empregado o Sistema Dactiloscópico de
Henry.

Nesse mesmo ano, visitou Havana, verificando que ali já se em¬
pregava o seu sistema, graças à propaganda e influência do Dr. Fer¬
nando Ortiz.

Passando por Paris, visitou Bertillon.
Em 1914 foi agraciado com uma condecoração do govêrno chinês,

pelos serviços prestados à China.
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Em 20 de julho de 1915, foi promulgada a Lei do Registro Geral
de Identificação, instituição única no mundo; em 28 de maio de 1917,
o Interventor Nacional tornou sem efeito a referida lei.

Eni 11 de outubro de 1924, foi instalado o "Museu Vucetieh", a
cujo ato inaugural estiveram presentes o Dr. Alfredo Palácios, Decano
da Faculdade e Juan Vucetieh; este foi o último ato oficial a que
Vucetieh compareceu.

Vucetieh lançara as seguintes propostas:
a) Registros Nacionais de Identificação;
b) Gabinetes Intercontinentais;
c) Aplicação Civil da Dactiloscopia.

Das suas propostas, a terceira — Aplicação Civil da Dactiloscopia
— tem tomado um desenvolvimento muito grande em todos os países;
assim, é que, em quase todos os países já existe a identificação direta
ou indiretamente obrigatória; as próprias condições de vida, têm im¬
posto a necessidade da identificação, de modo que a ela acorrem,
naturalmente, todas as pessoas, principalmente, nos grandes centros.

Poucos os países que têm adotado o Registro Nacional de Identi¬
ficação; entretanto, constituindo uma necessidade imperiosa dos go¬
vernos, há grande tendência para sua adoção (V. "Centralização dos
Serviços de Identificação").

Entretanto, ao que sabemos, não se tem cogitado da criação dos
Gabinetes Intercontinentais; infelizmente, esta possibilidade começou
sendo afastada lentamente, de modo qüe, hoje, nos vemos longe dela,
havendo, ainda tendência a nos afastarmos cada vez mais; a razão
dêste fato reside no grande número de sistemas de classificação dacti-
loscópica e na grande diversidade de critério para a classificação,
mesmo quando se empregue o mesmo sistema; outro fator importante,
é o sempre crescente número de individuais dactiloscópicas arquivadas
nos diversos lugares; a criação dos Gabinetes Intercontinentais, exigi¬
ria, pelo menos, a adoção de um modêlo uniforme de fichas, para
intercâmbio; demais, êste intercâmbio resultaria muito mais fácil, se
houvesse um sistema único de classificação dactiloscópica, adotado por
todos os países; o acúmulo de fichas em tôdas ou quase todas as re¬

partições identificadoras viria dificultar uma remodelação geral.
Vucetieh publicou os seguintes trabalhos:

"Instrucciones Generales para el Sistema Antropométrico — Im-
presiones Digitales" (l.9 de janeiro de 1893) ;

"Tese al 2.9 Congreso Cientifico Latino-Americano: "Nuevo Sis¬
tema de Identificación", na qual propunha novos serviços
internacionais (março de 1901) ;

"Dactiloscopia Comparada" (1904);
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'"Tese al 4.' Congreso: ''Necesidad de crear en cada país una
Oficina Central de Identificación" (1908); .

"Estadística de Criminalidad" (1908);
'"Ficha ó Cédula de Canje Universal" (1908);
"Congreso Internacional de Identificación". Tese apresentada ao

Congresso Internacional Americano de Buenos Aires, 1910;
Tese "La Dactiloscopia Argentina y sus Aplicaciones Internacio-

nales", apresentada no Congresso Internacional de Washington,
1913;

"Mi Actuación Dactiloscópica", in "Revista de Criminologia, Psi¬
quiatria y Medicina Legal", n.' de janeiro e fevereiro de 1916.

Vucetich apresentou os seguintes projetos:
para a reorganização da "Oficina de. Estadística", da qual era

encarregado; êste projeto foi aprovado e entrou em vigor
em janeiro de 1890;

projeto de lei para o Registro Geral de Identificação.
Assunto muito discutido é o da prioridade da aplicação dos desenhos

digitais, com o fim de identificar.
Êste emprego veio lentamente, depois de uma longa, fase de conje-

turas teóricas e experiências que foram, naturalmente, reunindo elemen¬
tos que permitissem a identificação pelas impressões digitais; o trabalho
de inúmeros e. dedicados precursores, deveria, um dia, encontrar em
alguém, a aplicação prática dos desenhos digitais, com o propósito de
identificar.

Na nossa opinião cabe a Vucetich esta prioridade; o fato de se
haver inspirado nos precursores, em nada diminui o seu mérito como
criador, nem lhe tira a prioridade.

Os motivos • que nos levam a aceitar a prioridade de Vucetich,
residem no seguinte:

1.' -— desde a primeira identificação, em 1.' de setembro de 1891,
tomou as impressões dos dez dedos;

2.' — desde essa ocasião procedeu ao arquivamento das individuais
dactiloscópicas pela respectiva fórmula, enquanto que Gaitou
procedida ao arquivamento pela ordem cronológica, ou seja
de entrada das fichas; a Dactiloscopia perderia muitíssimo
do seu valor, se não houvesse o arquivamento pela fór¬
mula dactiloscópica.

Na nossa opinião, neste arquivamento, reside o maior de todos os
méritos do Mestre (Antônio Herrero — "Cincuenta Anos de Dactilos¬
copia Argentina", in "Revista de Identificación y Ciências Penales',
Tômo XIX, n." 74-78 — 1940-1941).
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Welcker. — "As suas. observações e sobretudo, as publicadas na
revista alemã "Archiv fur Anthropologie", em 1897, são documentos de
valor indiscutível na história da identificação pelas impressões digitais"
(Vucetich — "Dactiloscopia Comparada", pág. 52).

Wentworth. (V. "Wilder", neste artigo).
Wilder. —Foi quem primeiro estudou as impressões palmares,

instituindo um sistema de classificação destas impressões; o seu sistema
é muito complexo.

Trabalhando em conjunto com Wentworth, passou a estudar as
impressões plantares, tentando aplicá-las na Maternidade do Hospital
de Chicago (Carlos A. Urquijó — "Pelmatoscopia", Buenos Aires,
1944, págs. 19 e 20).

b) Geográfica. — Nesta parte, daremos o histórico da Dactilos¬
copia nos diversos países; quando nos referirmos ao Brasil, faremos
alusão a alguns dos Estados:

Argentina. — Os estudos e observações dos inúmeros precursores
da Dactiloscopia, durante um período de cerca de dois séculos e meio,
foi, afinal, inesperadamente, eclodir na Argentina, com o genial tra¬
balho de Juan Vucetich (V. "Vucetich").

Podemos dizer, o histórico da Dactiloscopia na Argentina está
intimamente ligado à biografia de Vucetich.

Foi êle quem instalou a "Oficina de Estadística y Identificación",
da qual fôra encarregado, iniciando ali seus primeiros estudos sôbre as

impressões digitais como elemento de identificação pessoal, para, pouco
depois, lançar um sistema de classificação dos arabescos dígito-papila-
res, que iria ganhar terreno no mundo inteiro, alterando profundamente
o conceito da identidade e da identificação.

Não nós é possível dar maiores detalhes sôbre a Dactiloscopia na
Argentina, de vez que já historiámos, no lugar próprio, a vida de
Vucetich (V. "Vucetich", neste artigo).

Entretanto, Vucetich deixou na Argentina, traços marcantes de
sua gloriosa passagem e continuadores da sua obra iniciada em 1891;
continuadores do talento e envergadura de Reyna Almandos, Antônio
Herrero, Sislán Rodriguez e tantos outros.

A história da Dactiloscopia na Argentina, como nos demais países,
tem sofrido grandes e inúmeros acidentes; porém, estes acidentes, par¬
tidos de autoridades mal orientadas ou mal informadas, não conseguiram
contudo, abalar os alicerces da ciência dactiloscópica, nem o ânimo
daqueles que se iniciaram na senda desta importante ciência para o bem
do indivíduo e do Estado.

Entre estes golpes, podemos citar, em 1894, a suspensão dos serviços
de identificação; felizmente, outro titular os restabeleceu.

A doutrina lançada e pregada por Vucetich, destinava-se a fins
mais amplos e mais elevados.
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Infelizmente, mal compreendida, determinaram as autoridades
•competentes, em quase todos os países, a fusão da repartição identifi¬
cadora com a polícia.

Embora, a identificação, até o advento da Dactiloscopia tenha
interessado única e exclusivamente à polícia, pois era aplicada unica¬
mente para fins criminais, hoje, interessa ao mundo civil; sua aplicação
criminal é apenas uma extensão do assunto, sem constituí-lo inteira¬
mente.

Entretanto, os continuadores da obra de Vucetich, tanto na Argen¬
tina como nos demais países, não esmoreceram, porém, não esqueceram
e não esquecem as verdadeiras finalidades da doutrina do Mestre.

Brasil. — Como na maioria dos países, a Dactiloscopia foi ganhan¬
do terreno lentamente no Brasil.

Inicialmente foi adotada pela polícia do Distrito Federal (V. "Dis¬
trito Federal").

Não se pode dizer com precisão a data em que a Dactiloscopia foi
adotada no Brasil; para isto, seria necessário um ato do governo federal
instituindo o sistema dactiloscópico no território nacional.

É bem verdade que a identificação dactiloscópica está regulada por
inúmeras leis; a princípio, as do govêrno federal referiam-se apenas ao
Distrito Federal; por sua vez, os governos estaduais baixaram leis e
decretos instituindo e regulando a identificação dactiloscópica nos res¬
pectivos Estados.

As leis federais com efeitos em todo o território nacional, são pou¬
cas e datam de poucos anos (V. "Legislação").

Segundo nos foi possível verificar, o primeiro ato oficial que se
refere à identificação dactiloscópica no nosso país, é o Decreto 4.764, de
5 de fevereiro de 1903 (Y. "Legislação") ; o referido decreto não insti¬
tui propriamente a identificação dactiloscópica no Distrito Federal; trata
da reorganização da polícia do Distrito Federal e, num dos seus artigos,
tratando da identificação, não só menciona a identificação pelas linhas
papilares, como também, determina que a classificação destas seja feita
pelo processo de D. Juan Vucetich; êste o primeiro ato oficial sôbre
a identificação dactiloscópica no nosso País, que conseguimos descobrir,
cujos efeitos se limitavam ao Distrito Federal.

Muitas autoridades nacionais e estrangeiras, afirmam que o
Sistema de Vucetich foi adotado no Distrito Federal em 1902, por fôrça
da Lei n.' 947, de 29 de dezembro daquele ano; compulsando a referida lei,
verificámos, no art. 1.°, item III, referência à identificação antropomé-
trica,, sem fazer qualquer referência h dactiloscópica; em nenhum outro
trecho dessa lei, encontrámos qualquer referência à Dactiloscopia (V.
" Legislação").
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É bem verdade, o Decreto 4.764, de 5 de fevereiro de 1903, não
institui a. identificação dactiloscópica no Distrito Federal; manda, porém,
que se adote a identificação pelas linhas papilares, classificando-as pelo
Sistema de Vucetich.

Os inúmeros autores compulsados, referem-se ' à Lei n.® 947.
Assim é nossa opinião que a Dactiloscopia foi instituída no Distrito

Federal pelo Decreto 1+.76U, de 5 de Fevereiro de 1903.

Daremos, a data da instituição e regulamentação da identificação
dactiloscópica em alguns Estados do Brasil.

Bahia. — "Instituto de Identificação". O atual diretor é o Dr.
Francisco de Assis Ribeiro Gonçalves.

O referido Instituto foi criado pela Lei n.® 822, de 10 de agosto
de 1910, e instalado em 8 de abril de 1911; é regido pelo Decreto n.®
1.110, de 25 de junho de 1912 (V. "'Legislação").

Distrito Federal. — Em outubro de 1894, foi instituída a identifi¬
cação no Distrito Federal, por iniciativa do então Chefe de Polícia, Cel.
Manoel Prisciliano Valladão, adotando-se o sistema antropométrico de
Bertillon.

O Diretor do Gabinete de Identificação foi o Dr. Tomás Coelho,
então Chefe do Serviço Médico-Legal.

Em 1903, por iniciativa do Sr. Félix Pacheco, então diretor do
Gabinete, foi instituída a aposição da impressão digital sobre as fichas
antropométricas.

Por êsse tempo, a repartição recebera o nome de "Gabinete de
Identificação e Estatística Criminal".

Consta que nesse mesmo, ano, foram adquiridos os armários para
o arquivamento das individuais dactiloscópicas.

Segundo alguns autores, a identificação dactiloscópica foi instituída
no Distrito Federal, pela Lei n.° 9U7, de 29 de dezembro de 1902; verifi¬
cámos, porém, que esta lei não faz qualquer referência à identificação
dactiloscópica; no artigo 1.®, item III, refere-se à identificação antro-
pométrica (V. "Legislação").

Entretanto, o Decreto n.° U-7GU, de 5-2-1903, estabelece as normas

para a identificação; pelo referido decreto verificamos que eram

empregados, simultaneamente, os sistemas antropométricos e dactilos-
cópico (V. "Legislação"); o decreto em apreço, não institui propria¬
mente a identificação dactiloscópica no Distrito Federal, embora faça
referência ao emprego das impressões papilares.

Não nos foi possível verificar se, entre a Lei n.® 947, de 1902 e o

Decreto 4.764, de 1903, existe algum ato do govêrno federal, instituindo
a identificação dactiloscópica no Distrito Federal; êste último decreto,
é o ato mais antigo do referido govêrno, sobre o emprego das impres¬
sões papilares.
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A identificação no Distrito Federal teve sua vida bastante aciden¬
tada, como ocorreu e ainda ocorre em muitos lugares.

A primeira denominação dada à repartição identificadora do Dis¬
trito Federal, foi "Gabinete de Identificação e Estatística Criminal";
posteriormente, passou a se denominar "Instituto de Identificação" e,
atualmente, "Instituto Félix Pacheco" (V. "Félix Pacheco", neste-
artigo).

Daremos a relação dos diretores da referida repartição identifi¬
cadora :

1894-1895 — Di'. Tomás Coelho.
1895-1901 — Drs. Souza Gomes e Renato Carmil.
1901-1906 — Félix Pacheco.
1906-1911 — Edgar Costa.
1911-1915 — Elísio de Carvalho.
1915-1931 — Edgar Simões Corrêa.
1931-.... — janeiro a maio — Osvaldo de Aguiar.
1931-.... — maio em diante — Dr. Leonídio Ribeiro.

Fontes de consulta:

Leonídio Ribeiro —- "A Identificação no Rio de Janeiro".
"Coleção de Leis da República dos Estados Unidos do Brasil" —

1902 — Vol. I, pág. 110, Imprensa Nacional — Rio de Janeiro.
"Coleção de Leis da República dos Estados Unidos do Brasil" —

1903 — Yol. I, pág. 95 —- Imprensa Nacional — Rio de Janeiro.

Mato Grosso. — "Gabinete de Identificação e Estatística Criminal".
O atual Diretor é o Dr. Carlos A. Ador Neto.

Foi criado pelo Decreto-lei n.° 845, de 3 de novembro de 1921; é
regido pelo Decreto n.° 279, de 21 de junho de 1933.

Minas Gerais. — "Secção de Identificação". Chefe atual — Raul
Pedreira Passos.

O Decreto n.° 2.473, de 30 de março de 1909, criou o "Gabinete de
Identificação e Estatística Criminal".

A Lei n.° 445, de 1906, instituiu o sistema dactiloscópico, em
substituição ao de Bertillon.

Pará. — "Instituto Médico-Legal". O atual diretor é o Dr. Gastão
Vieira.

Foi reorganizado pela Lei estadual n.° 1.196, de 30 de outubro de
1920, passando por nova reorganização determinada pela Lei n.° 2.663,
de 24 de setembro de 1927.

Pernambuco. •— "Gabinete de Identificação". O diretor atual é
o Dr. Persivo Cunha.
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Foi criado pela Lei estadual n.° 968, de 28 de junho de 1909, com
o nome de "Gabinete de Identificação e Estatística Criminal".

Rio Grande do Norte. — "Gabinete de Identificação e Estatística
Criminal".

O atual diretor é o Dr. Manoel do Nascimento Fernandes de Oli¬
veira.

Criado pelo Decreto n.' 81, de 22 de abril de 1918 e é regulado
pelo Decreto n.° 677, de 14 de julho de 1934.

São Paulo. —- A identificação em São Paulo, teve início em 1891,
empregada somente a Fotografia.

Em 1898, foi instalado o "Gabinete Antropométrico", na Cadeia
Pública, sob a direção do Dr. Evaristo da Veiga, então diretor da refe¬
rida Cadeia; a adoção do sistema de Bertillon, teve caráter de estudos.

Em 17 de julho de 1902, foi inaugurado oficialmente o "Gabinete
de Identificação Antropométrica", que continuou sob a direção do Dr.
Evaristo da Veiga.

A despeito de dirigir o "Gabinete Antropométrico", esta autoridade
desacreditava do Sistema de Bertillon, dando preferência ao sistema
dactiloscópico.

Consta, tenha militado bastante em favor da Dactiloscopia.
Finalmente, o sistema dactiloscópico de Vucetich, foi adotado em

São Paulo, por força do Decreto 1.533-A, de 30 de novembro de 1907
(V. "Legislação").

Daremos uma relação dos diretores e, posteriormente, chefes do
Serviço de Identificação de São Paulo.

1904-1907 -— Artur Epaminondas Lopes da Silva; Comissionado na

direção do Gabinete de Identificação Antropométrica.
1907-1909 — Manuel Viotti —■ Primeiro Diretor do Gabinete de

Identificação, com base dactiloscópica.
1910-1925 — Carlos Américo Sampaio Viana — Chefe do Serviço

de Identificação.
1925-1926 —• José Ferreira dos Santos — Chefe do Serviço de

Identificação.
1926-1928 — Percival de Oliveira — Chefe do Serviço de Identi¬

ficação.
1928-1930 — Ricardo Gumbleton Daunt -— Chefe do Serviço de

, Identificação.
1930-1931 — Carlos Américo Sampaio Viana — Chefe do Serviço

de Identificação.
1931-1934 — Joaquim da Silva Prado — Chefe do Serviço de Iden¬

tificação.
1934-.... — Ricardo Gumbleton Daunt — Chefe do Serviço de

Identificação. Atualmente Diretor.
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Fonte de consulta:

"Arquivos de Polícia e Identificação", Vol. II, 1938-1940, pág. 75
e seguintes.

China. •— Kumugassú Minakata, publicou na revista "Nature", de
Londres, em 1894, um artigo no qual afirmava que os chineses tinham
conhecimento das impressões digitais desde o século VII.

Consta que desde época remota, era hábito na China utilizar-se da
impressão digital para substituir a assinatura dos analfabetos.

Luiz de Pina, na sua "Dactiloscopia", diz que Barros publicara na
Década III, em 1563, que era hábito no Oriente, aplicar-se as impres¬
sões palmar e plantar direitas, nos contratos de compra e venda de
pessoas, costume este que foi seguido até fins do século passado. En¬
tretanto, quando, em 1913 Vucetich visitou aquele país, verificou não
existir nenhuma espécie de identificação, segundo afirma Antônio Her¬
rero no seu magistral trabalho "Cincuenta Anos de Dactiloscopia Ar¬
gentina" (V. "Vucetich"); menciona, ainda, que êle, Vucetich, a pedido
do governo chinês instituiu naquele país a identificação dactiloscópica,
em 14 de abril daquele ano.

Em vista das afirmações de Kumugassú Minakata, Luiz de Pina
e Antônio Herrero, não sabemos a que conclusão chegar, se, realmente
as impressões papilares já eram conhecidos dos chineses desde o século
VII, ou se foi instituída em 1913.

Entretanto, estamos inclinados a crer que realmente Vucetich
tenha instituído a identificação dactiloscópica; não fôsse assim, certa¬
mente, não teria sido agraciado com uma condecoração do governo
chinês.

Haiti. — "Administration General des Contribuitions". Diretor
atual —• Charles de Delva.

É regida pela Lei de 21 de abril de 1939.
Havana. — Quando Vucetich visitou êste país, em 1913, verificou

que, graças aos esforços do Dr. Fernando Ortiz, a identificação dacti¬
loscópica já havia sido instituída, sendo utilizado o seu sistema.

Holanda. — Adotou o Sistema de Henry, em 1907.
Índia. — Foi na índia que Herschel, durante 20 anos (de 1858 a

1878), estudou e observou as impressões digitais, concluindo pela sua
imutabilidade (V. "Herschel", neste artigo).

Consta tenham as impressões digitais sido empregadas empiri¬
camente, como na China, tendo vindo do Japão, no século VIII, segundo
refere Kumugassú Minakata.

Em 3 de janeiro de 1893, Edward Richard Henry, então Inspetor
de Polícia, distribuiu a Circular n." 1, por meio da qual ordenava a
identificação dos criminosos pelo sistema antropométrico, tomando-se,
simultâneamente a impressão do polegar esquerdo.
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Em 11 de janeiro de 1896, Henry explicou aos funcionários, o con¬
fronto das impressões digitais, e ordenou a tomada das impressões dos
dez dedos (Antônio Herrero — "Cincuenta Anos de Dactiloscopia
Argentina", in "Revista de Identificación y Ciências Penales", Tômo
XIX, n.° 74-78 — 1940-1941).

Japão. — Segundo refere Kumugassú Minakata, num artigo publi¬
cado na revista londrina "Nature", de 1894, as impressões digitais já
eram conhecidas no Japão, desde o século VIII; eram empregadas para
autenticar certos documentos, fazer as vêzes de assinatura, quando se
tratasse de analfabetos, e deviam constar das certidões de divórcio que
o marido era obrigado a fornecer à divorciada.

Faulds, médico inglês, que trabalhava no hospital Tisukiji, em
Tóquio, deu início aos seus estudos sobre as impressões, quando obser¬
vara certas peças de cerâmica prehistórica japonesa, sôbre as quais
notara o decalque de algumas impressões digitais.

Depois que fizera sua primeira publicação sôbre o assunto, surgiram
debates sôbre a prioridade da aplicação das impressões para fins de
identificação; em razão disto, Faulds consultara vários antiquários
japoneses sôbre o emprego das referidas impressões no Japão, os quais
lhe declararam, nada saberem sôbre o assunto.

De posse destes dados, Faulds publicara seu livro intiulado "Dacti-
lography", no qual expõe sua atuação no campo dos desenhos digitais.

Em 1913, quando Vucetich visitou o Japão, verificou que era ado¬
tado o sistema dactiloscópioo de Roscher, e que o seu sistema não era
desconhecido (Antônio Herrero — "Cincuenta Anos de Dactiloscopia
Argentina", in "Revista de Identificación y Ciências Penales", Tômo
XIX, n.° 74-78 — 1940-1941).

Macau. — Afirma Rodolfo Xavier da Silva que a identificação
dactiloscópica já era usada em Macau, em 1865 (Luiz de Pina, "Dacti¬
loscopia", pág. 72).

Portugal. — Parece ter sido Ferraz de Macedo que, no começo
deste século começou a ensaiar a utilização das impressões, para fins
de identificação; consta que se tratava de instalar em Lisboa, uma
repartição identificadora nos moldes da de Londres.

Em 2 de março de 1902, começou-se a tomada das impressões digi¬
tais nos boletins antropométricos.

O Pôsto Antropométrico d,o Pôrto teve como seu primeiro diretor
o Prof. Dr. Luiz Viegas, adotando desde o início, as impressões digitais
e palmares.

Em 1903, o Dr. Manoel Valadares publicou um artigo na "Revista
Amarela", no qual fazia referência à instituição do sistema dactilos-
cópico em Lisboa; foi, também, esta autoridade quem primeiro usou o
têrmo "Dactiloscopia", em Portugal.

Foi, ainda, o Dr. Manoel Valadares quem propôs, em Portugal, a
substituição do sistema de Bertillon pelo dactiloscópico.
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A Dactiloscopia foi adotada oficialmente, em Portugal, por Portaria
de 5 de julho de 1904.

Por Decreto de 18 de janeiro de 1906, foi adotado naquele país, "o
sistema dactiloscópico de Henry, simúltâneamente com o de Bertillon.

Em 1918, por iniciativa do Dr. Manoel Valadares, foi iniciada a
identificação civil.

Por Decreto de 21 de setembro de 1912, foi instituída a identificação
funcional.

O Decreto n.° 27.305, de 1936, centraliza os serviços de identifica¬
ção civil.

O Dr. Manoel Valadares procedeu a uma ligeira modificação no
Sistema de Henry, criando, assim, o seu sistema de classificação dacti-
loscópica (V. "Sistemas Dactiloscópicos — Valadares").

Pessoa procedeu também, a uma modificação do sistema Liónês,
criando um sistema próprio (V. "Sistemas Dactiloscópicos — Pessoa").

O "Arquivo Central de Registro Criminal", em Lisboa, adota o
sistema de Gasti; io "Instituto de Criminologia do'Porto" e o "Instituto
Médico-Legal de Lisboa", adotam o sistema de Vucetich (Luiz de Pina
■— "Dactiloscopia").

c) Cronológica. — É bastante extensa a história da Dactiloscopia;
inúmeros personagens, em diversos lugares e em datas diferentes, presta¬
ram seu concurso para o desenvolvimento, melhoramento e divulgação
da importante ciência dactiloscópica.

A-pesar-de todos os esforços, não nos foi possível coligir os dados
necessários para mencionar tôdas as datas em que se deram aconteci¬
mentos importantes na história da identificação dactiloscópica.

Por isto, limitar-nos-emos a mencionar, apenas, aquelas que nos
foi possível coligir:

1563 — Em Portugal, o cronista portug-uês, João de Barros, pu¬
blicou na Década III, o emprego das impressões palmares
e plantares no Oriente (Luiz de Pina — "Dactiloscopia").

1664 -— J. Marcello Malpighi publicou sua obra "Epístola sôbre o
órgão externo do tato", na qual estuda as papilas epidérmi¬
cas, descobertas por êle.

1701 — Frederico Ruysch prosseguiu nos estudos iniciados por
Malpighi.

1726 — Bernardo Sigifredo, continuador dos estudos de Malpighi,
publicou o "Tratado dos Ossos do Corpo Humano".

1734 — Bernardo Sigifredo publicou a "História dos Músculos do
Homem".

1751 — Continuador dos estudos de Malpighi, Cristiano Jacó
Hintze publicou sua obra "Examen anatomicum papilorum
cútis tactui inserventium".
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1823 — João Evangelista Purkinje apresentou uma tese à Uni¬
versidade de Breslau, intitulada "Commentatio de exami¬
ne organi visus et sistematis cutanei", in-8.°, com 58
páginas, na qual estudava os desenhos digitais, grupan-
do-os em 9 tipos, admitindo a possibilidade de serem
reduzidos a 4; estudou, ainda, os poros e o sistema dél-
tico; o único exemplar conhecido, segundo consta, acha-se
na Real Biblioteca de Londres (V. "João Evangelista
Purkinje", neste artigo).

1832 — Bentham lançou o sistema de identificação pela tatuagem,
e sua aplicação a tôdas as pessoas indistintamente; foi

esta a primeira tentativa de identificação civil (V.
"Identificação").

1856 —- José Engel publicou o "Tratado de desenvolvimento da
mão humana" e reduziu a 4, os nove tipos de Purkinje.

— Rodolfo Alberto Kolliker publicou os "Elementos de His¬
tologia Humana", afirmando que os desenhos digitais
existem desde o sexto mês de vida fetal e perduram até
a decomposição cadavérica.

1858-1878 — Neste período Herschel tomou as impressões digitais na

índia, estudando-as em vários períodos, concluindo pela
imutabilidade dos desenhos digitais (V. "Herschel", neste
artigo).

— No mesmo período, Paulds, no Japão, se interessou pelas
impressões digitais, depois de haver observado estes de¬
senhos decalcados sôbre certas peças de cerâmica japonesa,
chegando a algumas conclusões de caráter prático (V.
"Faulds", neste artigo).

1865 — Afirma Rodolfo Xavier da Silva que as impressões digi¬
tais já eram conhecidas em Macau, nesse ano (Luiz de
Pina — "Dactiloscopia").

1882 — Alphonse Bertillon lançou o Sistema Antropométrico.
— Gilbert Thompson passou a apor sua impressão digital nas

ordens de pagamento, a-fim-de evitar falsificação, fato
êste ocorrido no Novo México (Harry J. Myers II —

"History of Identification in United States", in
"Finger Prints and Identification Magazine", outubro de
1938).

1883 — Artur Kollman estudou os poros como elementos de iden¬
tificação.

1888 — Galton apresentou um relatório, a convite da "Royai Ins-
titution", de Londres, no qual estudava comparativamente
os sistemas de Bertillon com o das impressões digitais,
concluindo pela superioridade dêste; nesta ocasião, lançou
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o seu sistema de classificação dactiloscópica, o primeiro
com o propósito de identificar, que batizou com o nome de
"Galtonismo1" (V. "Galton", neste artigo).

— Vucetich foi designado para servir no Departamento Cen¬
tral de Polícia de La Plata.

—- Frigério lançou o seu sistema otométrico, baseado na con¬
figuração do pavilhão da orelha (V. "Identificação").

1889 — Vucetich foi designado para exercer as funções de encar¬
regado da "Oficina de Estadística y Identificación de La
Plata".

1891 — Varigny publicou na "Revue Scientifique", um artigo dis¬
correndo sobre a classificação proposta por Galton.

— Vucetich começou a se interessar pelas impressões digitais;
em 1." de setembro, lançou o seu sistema com o nome de
"Icnofalangometria".

-— Começou a identificação de presos na prisão de La Plata,
pelo Sistema de Vucetich.

1892 — Em Nicochéa, província de Buenos Aires, Francisca Rojas
assassinou dois filhos, deixando suas impressões digitais
sangrentas sobre a porta, acusando, porém, um seu vizinho;
Vucetich, confrontando as impressões sangrentas com as
da criminosa, constatou sua identidade; éste foi o pri¬
meiro caso de perícia dactiloscópica levado a efeito na
Argentina, e, segundo consta, na América do Sul.

1893 — Em 3 de janeiro, Edward Richard Henry, então inspetor,
distribuiu a Circular n.° 1, na qual determinava a identi¬
ficação de todos os criminosos pelo sistema de Bertillon,
tomando-se, ao mesmo tempo, a impressão do polegar
esquerdo.

1894 — O Dr. Francisco Latzina publicou no jornal "La Nación",
de 8 de janeiro, um artigo intitulado "Reminiscências
Platenses", no qual criticava favoràvelmente o novo sis¬
tema de identificação pelas impressões digitais, propondo,
porém, fôsse o nome "Icnofalangometria", criado por
Vucetich, substituído por "Dactiloscopia".

— Kumugassú Minakata, médico japonês, publicou um artigo
na revista londrina "Nature", no qual afirmava que os
desenhos digitais eram conhecidos dos chineses desde o
século VII, dos japoneses desde o século VIII, passando
do Japão para a índia, com o nome de Tipsaí.

1894 — Foi instituída a identificação pelo sistema de Bertillon,
no Distrito Federal, sob a direção do Dr. Tomás Coelho,
chefe do Serviço Médico-Legal (Leonídio Ribeiro — "A
Identificação no Rio de Janeiro").



— 210 —

1895 — O Serviço de Identificação Antropométrica do Distrito
Federal deixou de funcionai-; neste mesmo ano (outubro),
os Drs. Souza Gomes e Renato Carmil ofereceram ao en¬

tão Chefe de Polícia, seus serviços na" direção do Gabinete
Antropométrico, sem remuneração, reiniciando-se, assim,
o funcionamento do Gabinete Antropométrico do Distrito
Federal.

1896 — Foi abolido, por lei, o sistema de Bertillon, na Argentina.
— Pela primeira vez, na Argentina, foi identificado pelas

impressões digitais, o cadáver de um desconhecido.
— Vucetich substituiu as letras W-V-S-B que adotara inicial¬

mente, pelas A-I-E-V, ainda hoje em uso.
— Na índia, Henry explicou aos seus funcionários o confronto

das impressões digitais, e ordenou a tomada das impres¬
sões dos dez dedos.

1898 — Instala-se na Cadeia Pública de São Paulo, o Gabinete
Antropométrico, para estudos, sob a direção do Dr. Eva¬
risto da Veiga, então diretor da Cadeia Pública.

1899 — Começou a expedição das cédulas de identidade, por inicia¬
tiva de Vucetich, no Gabinete de Identificación de La Plata,
em caráter particular.

1900 — Em julho, Edward Richard Henry publicou, na Inglaterra,
seu livro "Classificátion and Uses of Finger Prints", no
qual lançou o sistema dactiloscópico.

1901 — A Inglaterra adotou oficialmente o sistema dactiloscópico
de Henry.

-— Félix Pacheco assumiu a direção do "Gabinete de Iden¬
tificação e Estatística Criminal", do Distrito Federal.

— Reuniu-se, em Montevideu (Uruguai), o Segundo Congresso
Científico Latino-Americano, no qual Vucetich apresentou
sua tese "Nuevo Sistema de Identificación".

1902 — Em 17 de julho, foi inaugurado o "Gabinete de Identifi¬
cação Antropométrica", em São Paulo.

■— O Dr. Henry P. De Forest, instituiu o uso das impressões
digitais no "Civil Service Comission", em New York.

1903 — Por iniciativa de Félix Pacheco, foi instituída a aposição
da impressão digital na ficha antropométrica, no Distrito
Federal (Leonídio Ribeiro — "A Identificação no Rio
de Janeiro").

— O Dr. Evaristo da Veiga publicou um artigo no "Correio
Paulistano (São Paulo), declarando sua desilusão no sis¬
tema de Bertillon.

— O Chile adotou a identificação dactiloseópica.
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— O cap. James H. Parke, instituiu o uso das impressões
digitais na prisão estadual de Albany (Estado de New
York).

1904 — Reuniu-se o Segundo Congresso Médico Latino-Americano,
em Buenos Aires, de 3 a 10 de abril; Vucetich apresentou
sua obra "Dactiloscopia Comparada".

-—- Por Portaria de 5 de julho, a Dactiloscopia foi adotada
oficialmente em Portugal.

•— Artur Epaminondas Lopes da Silva foi comissionado na
direção do "Gabinete de Identificação Antropométrica"
(São Paulo).

— O sargento (posteriormente inspetor) John K. Ferrier, da
Scotland Yard, começou a ministrar aulas sobre as im¬
pressões digitais na Feira Mundial de São Luiz, Mo.
(Estados Unidos) ; foi .o primeiro instrutor de Dactilos¬
copia naquele país.

— O sargento Ferrier apresentou à 11." Convenção Anual,
da Associação Internacional de Chefes de Polícia, um
relatório sôbre as impressões digitais nos Estados Unidos.

1905 -— Reuniu-se, no Rio de Janeiro, io Terceiro Congresso Cien¬
tífico Internacional; Vucetich apresentou um trabalho in¬
titulado "Evolución de la Dactiloscopia", e a tese "Con¬
gresso Policial Sud-Amerieano — Necessidad y manera de
promover-lo".

-—■ Celebrou-se em Buenos Aires, a Conferência Internacional
de Polícia, à qual Vucetich apresentou o projeto para a
expedição das "Cédulas de Identidade", que foi aceito.

— A Sociedade de Medicina de Montevideu declarou ,o Sis¬
tema Dactiloscópico Argentino, o "processo mais perfeito
de identificação".

— Nos Estados Unidos, Mary K. Holland começou a mi¬
nistrar aulas de Dactiloscopia a alguns oficiais da polícia.

— O Exército Norte Americano começou a usar as impres¬
sões digitais, para a identificação dos seus elementos;
foi a primeira aplicação da Dactiloscopia às classes ar¬
madas nos Estados Unidos.

1906 — A Lei n.° 445, autorizou ,o govêmo do Estado de Minas
a instituir o "Gabinete de Identificação", pela Dactilos¬
copia.

— Félix Pacheco deixou a direção do "Gabinete de Identifi¬
cação e Estatística Criminal", do Distrito Federal.

— Edgar Costa assumiu a direção do "Gabinete de Identi¬
ficação e Estatística Criminal", do Distrito Federal.

— Portugal adotou, simultâneamente, os seguintes dactilos-
cópicos de Henry e o antropométrico de Bertillon.
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1907 — O Decreto 1.533-A, de 30 de novembro, instituiu a identi¬
ficação dactiloscópica no Estado de São Paulo.

— O Dr. Manoel Viotti assumiu a direção do "Gabinete de
Identificação"; foi o primeiro diretor deste Gabinete,
depois de instituída a Dactiloscopia em São Paulo.

— A Academia de Ciências de Paris, assim se expressou a
respeito do Sistema de Vuceticb: "... que dava à Dacti¬
loscopia Argentina tôda preferência sobre qualquer outro
sistema de identificação para determinar a identidade de
uma pessoa, e o proclamava o sistema internacional".

— A Rumânia e a França adotaram ,o sistema dactiloscópico.
— A Armada dos Estados Unidos adotou a identificação

dactiloscópica.
1908 — De 25 de dezembro a 5 de janeiro de 1909, reuniu-se em

Santiago do Chile, o Quarto Congresso Científico Latino-
Americano (Primeiro Pan-Americano), no qual Vucetich
apresentou as seguintes teses: "Necesidad de crear en

cada pais, una Oficina Central de Identificación", "Esta¬
dística de la Criminalidad", e "Picha ó Cédula de Canje
Universal".

O Brasil esteve representado pelo Dr. Cândido Mota.
-— A Armada Brasileira adotou o sistema dactiloscópico de

Vucetich.
— Tamássia lançou um sistema de identificação baseado nas

ramificações venosas do dorso da mão (V. "Identifica¬
ção").

— Vucetich foi nomeado "Perito Dactiloscópico", cargo até
então não existente.

— A Bélgica adotou o sistema dactiloscópico.
— A Marinha Mercante dos Estados Unidos adotou a identi¬

ficação dactiloscópica.
1909 — O Decreto 2.473 criou o "Gabinete de Identificação e

Estatística Criminal", no Estado de Minas.
— A Lei n.° 968, de 28 de junho, do Estado de Pernambuco,

criou o "Gabinete de Identificação e Estatística Criminal",
sendo seu primeiro diretor, o Dr. José dos Anjos.

— Ameuille lançou um sistema de identificação baseado nas

ramificações venosas do frontal.
— A Espanha adotou o sistema dactiloscópico.

1910 — A Lei n.° 822, de 10 de agosto, do Estado da Bahia, criou
o "Instituto de Identificação", com base dactiloscópica.

— Carlos Américo Sampaio Viana assumiu a chefia do
Serviço de Identificação de São Paulo.
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— Reuniu-se em Buenos Aires o "Congresso Internacional
Americano", ao qual Vucetich apresentou a tese: "Con¬
grego Internacional de Identificación".

— Cuba e o México instituíram a identificação dactiloscó-
pica.

— Icard, em Marselha, lançou um sistema de identificação
baseado em injeção subcutânea de parafina (V. "Identi¬
ficação ").

1911 -— Em 8 de abril foi instalado o "Instituto de Identificação".
da Bahia.

-— Edgar Costa deixou a direção do "Gabinete de Identifi¬
cação e Estatística Criminal", do Distrito Federal. Elísio
de Carvalho assumiu a direção do referido Instituto.

— Vucetich foi encarregado de organizar a identificação
dactiloscópica no Ministério da Guerra, na Argentina.

— Claude e Chauvet, médicos franceses publicaram um tra¬
balho, no qual estudavam as alterações produzidas nos
desenhos papilares, por certas perturbações nervosas.

— O Estado de Illinois (Estados Unidos), passou a empregar
as impressões digitais, como processo único para a identi¬
ficação de criminosos.

1912 — Portugal iniciou a identificação funcional.
— O Decreto n.° 1.110, de 25 de junho do govêrno do Estado

da Bahia, deu regulamento ao "Instituto de Identificação"
(V. "Legislação").

— Vucetich deu início a uma viagem ao redor do mundo,
a-fim-de observar o estado em que se achava a identifica¬
ção nos diversos países, e difundir o seu sistema.

1913 — Reuniu-se em Washington (Estados Unidos), o Congresso
Internacional de Chefes de Polícia, no qual Vucetich
apresentou a tese: "La Dactiloscopia Argentina y sus
Aplicaciones Internacionales".

— Em abril Vucetich visitou a China verificando que, nesse
país, não existia identificação de espécie alguma; nessa
ocasião, foi adotado seu sistema.

— Visitando Havana, Vucetich verificou que êste país adotara
seu sistema dactiloscópico, graças aos esforços do Dr.
Fernando Ortiz.

1914 — Iniciou-se no Panamá a tomada das impressões digitais,
a título experimental.

— Vucetich recebeu uma condecoração com que fora agra¬
ciado pelo govêrno chinês, em razão dos serviços que
prestara à China.
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— O Dr. Fernando Pozzo, na Argentina, publicou uma tese,
na qual estudava a conveniência da identificação papilos-
cópica de recém-nascidos e sugeria que os cartórios de paz
notificassem os nascimentos à repartição identificadora,
a-fim-de se proceder à identificação. Consta ser esta a

primeira referência a esta espécie de identificação, publi¬
cada na Argentina (Dr. Carlos A. Urquijo •— "Pelrtiatos-
eopia". Buenos Aires, 1944, pág. 22).

1915 — Elísio de Carvalho deixou a direção do "Gabinete de Iden¬
tificação e Estatística Criminal", do Distrito Federal.
Edgar Simões Corrêa assumiu a direção do referido Ins¬
tituto.

— M. Arana Zelis publicou, em Buenos Aires,- pela primeira
vez, com o Dr. N. Castellano, a impressão digital de uma

pessoa leprosa.
— A Associação Internacional de Identificação, organizou na

Califórnia (Estados Unidos), o primeiro corpo de identifi¬
cadores profissionais em Dactiloscopia.

— A pedido do govêrno da Província de Buenos Aires, Vuce-
tich apresentou o ante-projeto da lei do "Registro Geral",
em cujo art. 4.°, inciso 10, alínea b, previa a identificação
obrigatória dos recém-nascidos, pelo sistema dactiloscópioo.

1916 — Os médicos franceses Cestan, Decomps, Euziere publicaram
no "Presse Medicale", de Paris, seus estudos sôbre as

alterações produzidas nos desenhos digitais, por certas
perturbações nervosas dos membros superiores.

— Frederick Kuhne publicou, nos Estados Unidos, o primeiro
livro sôbre as impressões digitais.

— Em Chicago, Illinois, Estados Unidos da América do
Norte, T. G. Cooke fundou o Instituto de Ciência Aplicada
(Institute of Applied Science), a primeira escola por
correspondência para o ensino da identificação dactilos-
cópica. A referida escola ainda existe, mantendo alunos
em muitos países, inclusive no Brasil.

1918 — Portugal deu início à identificação civil.
— O Decreto n.° 81, de 22 de abril, do govêrno do Estado

do Rio Grande do Norte, criou o "Gabinete de Identifica¬
ção e Estatística Criminal".

1919 — Foi organizado oficialmente o "Gabinete de Identificación
y Archivos", do Panamá, adotando o sistema dactiloscópico
de Henry.

1920 — A Lei n.° 1.916, de 80 de outubro, do Estado do Pará,
reorganizou o "Instituto Médico-Legal" do Pará.

1921 — O Decreto-lei n.° 845, de 3 de novembro, criou o "Gabinete
de Identificação e Estatística Criminal" de Mato Grosso.
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1922 — Hakon Jorgensen, sub-diretor da polícia de Copenhague
(Dinamarca), apresentou à Conferência de Polícia, reunida
nos Estados Unidos, o primeiro sistema de transmissão de
impressões digitais (V. "Teledactiloscopia", e "Sistemas
Teledactiloscópicos — Jorgensen").

1923 — O Prof. Israel Castellanos, de Cuba, publicou na revista
"Vida Nueva", um artigo intiulado "Las impressiones digi-
tales de los leprosos"; afirma o prof. Leonídio Ribeiro
("Dáctilo-Diagnose", pág. 17), ser esta a primeira publi¬
cação científica sôbre as alterações dos desenhos digitais
pela lepra.

1924 -— Foi inaugurado em La Plata (Argentina), o "Museo Vu-
cetieh".

— A "American Telephone & Telepraph Co.", nos Estados
Unidos, fêz a primeira experiência sôbre a transmissão da
fotografia de uma impressão digital, entre as polícias de
N,ova York e Chicago.

— J. A. Larson publicou o seu livro "Single Finger Prints
System", que foi o primeiro livro publicado sôbre o assunto
nos Estados Unidos.

— Foi instalado, por ato do Congresso dos Estados Unidos,
o primeiro "Bureau" Nacional de Identificação.

1925 — José Ferreira dos Santos assumiu a chefia do "Serviço de
Identificação" de São Paulo.

— Em Dolores (Argentina) faleceu Juan Vucetich.
— Harry J. Myers II, instalou na Maternidade do Hospital

Jewish (Filadélfia — Estados Unidos), a tomada das im¬
pressões digitais e plantares das crianças; êste foi o pri¬
meiro sistema instalado no Estado.

— A Assembléia Geral de Pensilvânia (Estados Unidos),
determinou a identificação dos recém-nascidos pelas im¬
pressões digitais e plantares, procedendo, ainda, à identi¬
ficação das progenitoras.

1926 — O Dr. Percival de Oliveira assumiu a chefia do "Serviço de
Identificação" de São Paulo.

1927 — A Lei n.° 2.663, de 24 de setembro, do governo do Pará,
reorganizou o "Instituto Médico-Legal" e deu regulamento
a esta repartição identificadora.

1928 — O Dr. Ricardo Gumbleton Daunt assumiu a "Chefia do
Serviço de Identificação" de São Paulo.

1930 — O Dr. Américo Sampaio Viana assumiu a Chefia do
"Serviço de Identificação" de São Paulo.
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— O Dr. Luiz Reyna Almandos publicou nà "Revista de
Identificación y Ciências Penales", tômo IV, n.° 12, pág.
371, as impressões dos polegares de uma criança de 43
,dias.

1931 — De janeiro a maio — Osvaldo de Aguiar dirigiu o "Ga¬
binete de Identificação e Estatística Criminal" do Dis¬
trito Federal; de maio em diante, o Dr. Leonídio Ribeiro
passou a dirigir o referido Gabinete, já com o nome de

"Instituto de Identificação".
— Joaquim da Silva Prado assumiu a Chefia do "Serviço

de Identificação" de São Paulo.
— A Maternidade do Hospital Tornú, de Buenos Aires,

passou a identificar regularmente os recém-nascidos,
pelas impressões plantares.

1933 —• O Decreto n.° 279, de 21 de junho, do governo do Estado
de Mato Grosso, deu regulamento ao "Gabinete de Iden¬
tificação e Estatística Criminal".

— O "Bureau de Identificação" dos Estados Unidos pas¬
sou a adotar o sistema monodactilar, pela primeira vez

naquele país; foi empregado somente para certos crimes.
1934 — O Decreto n.° 677, de 11 de julho, do governo do Estado

do Rio Grande do Norte, deu regulamento ao "Gabinete
de Identificação e Estatística Criminal" (V. "Legisla¬
ção").

— O Dr. Ricardo Gumbleton Daunt assumiu a Chefia do

"Serviço de Identificação" de São Paulo.
— O Prof. Leonídio Ribeiro, então Diretor do "Instituto de

Identificação" do Distrito Federal, publicou um trabalho
intitulado "A Lepra é Capaz de Alterar os Desenhos

Papilares das Impressões Digitais"; consta ser êste o seu

primeiro trabalho sobre o assunto.
— O Dr. Ricardo Gumbleton Daunt, Chefe do "Serviço de

Identificação" de São Paulo, publicou um trabalho inti¬
tulado "Herschel e a Dactiloseopia".

1935 — O Decreto 7.013, de 15 de março, do govêrno do Estado
de São Paulo, autorizou u funcionamento dos Laborató¬
rios de Odontologia Legal, Antropologia Criminal e Ar¬
quivo Monodactilar, anexos ao Serviço de Identificação
de São Paulo.

— O Prof. Leonídio Ribeiro publicou um trabalho intitulado
"Sôbre as Impressões Digitais dos Leprosos".

— O Prof. Luiz de Pina publicou um trabalho sob o título
"A Propósito de Alterações das Figuras Papilares Digi-
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tais", in "Arquivos da Repartição de Antropologia Cri¬
minal, Psicologia Experimental e Identificação Civil do
Pôrto" (V. "Dactiloscopia Clínica").

1936 — O Decreto 27.305, do governo de Portugal, centralizou os
serviços de identificação civil naquele país.

1938 -—• Harry J. Myers II, publicou o primeiro histórico deta¬
lhado e documentado da Dactiloscopia nos Estados Uni¬
dos, in "Finger Prints and Identification Magazine"
(outubro).

1939 — A Lei de 21 de abril, do governo do Haiti, deu regulamento
à "Administration Generale des Contribuitions" (reparti¬
ção identificadora daquele país).

1940 — O Prof. Leonídio Ribeiro publicou seu livro "Dactilo-
Diagnose" (V. "Dactiloscopia Clínica").

— O "Instituto de Maternidade da Sociedade de Beneficên¬
cia" de Buenos Aires (Argentina), passou a aplicar as
impressões palmares para a identificação dos recém-
nascidos.

— O Decreto-lei n.° 11.187, de 27 de junho, do governo do
Estado de São Paulo, instituiu o "Serviço de Dactilos¬
copia Clínica", anexo ao Departamento Estadual do
Trabalho.

1941 — As Maternidades "Pedro A. Pardo" e "Samuel Gache",
passaram a adotar as impressões plantares para a iden¬
tificação de recém-nascidos.

1942 — Começou a funcionar o "Serviço de Dactiloscopia Clinica",
anexo ao Departamento Estadual do Trabalho (São Paulo),
criado em 1940.

1943 — O Dr. João Paulo Vieira publicou um trabalho intitulado
"Patologia das Impressões Digitais" (V. "Dactiloscopia
Clínica").

I

I — Símbolo da Presilha Interna (sistema de Vucetich). Tipo digital
monodéltico.

IDADE DAS IMPRESSÕES DIGITAIS
O tempo decorrido entre a aposição de uma impressão digital

latente, e o de sua revelação, tem grande importância na nitidez e per¬
feição desta.

Infelizmente, nem sempre pode-se obter impressões nítidas e
perfeitas nos locais de crime.
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Vários fatores concorrem para êste fenômeno: o estado de saúde
de quem deixou a impressão, a natureza da sua pele, a idade da im¬
pressão, etc..

Locard resume as suas observações a êste respeito:

1.' — as impressões recentes recebem mal o reagente (revelado),
tornando-se difusas, empastando-se;

2." — as impressões muito antigas, com mais de 30 dias, não dece-
bem os pós reveladores e, se os receberem, o fazem mal;
reagem somente em presença da tinta, iodo, ou corantes
especiais;

3." — durante o período de algumas horas e 30 dias, a nitidez
da impressão está condicionada à abundância de depósito,
limpeza do suporte e umidade do lugar;

4.° — entretanto, depois de muitos anos, podem-se distinguir e
aproveitar certas impressões.

A resistência das impressões aos agentes atmosféricos, é subordi¬
nada aos seguintes princípios:

a) quanto mais gordurosa a excreção que determinou a impres¬
são latente, tanto mais duradoura será ela;

b) nos vidros dos balcões e janelas, as impressões que estejam na
parte superior, têm maior duração, por serem as menos bati¬
das pelas chuvas;

c) as chuvas, mesmo persistentes, não destroem por completo as
impressões digitais, mesmo depois de muitos meses (Locard —

"Técnica Policíaca").

IDADE PELAS IMPRESSÕES DIGITAIS

As cristas e sulcos papilares apresentam-se com maior ou menor
espessura.

Nos recém-nascidos a finura destas linhas é tamanha, que dificil¬
mente se podem tomar suas impressões digitais; à proporção que au¬
mentam em idade, diminui esta finura, aumentando, conseqüentemente,
a espessura das cristas e o espaço interpapilar (V. "Análise das Im¬
pressões Digitais").

Está claro, a espessura das cristas papilares não aumentam indefi¬
nidamente ; atingindo certo limite, cessa o crescimento, como acontece
com o corpo humano; assim, podemos dizer, a impressão digital de uma
pessoa, em certa idade, será uma espécie de ampliação da mesma,
quando essa pessoa tinha idade tenra.

Êste fator concorreu para que se tentasse determinar a idade pelas
impressões digitais.



— 219 —

Assim, na infância, encontramos um determinado número de cris¬
tas papilares, para determinado espaço linear; o número de cristas
diminui, à proporção que a pessoa avança em idade.

Na nossa opinião, a determinação da idade pelas impressões digi¬
tais não apresenta resultado prático; vemos pessoas adultas apresen¬
tando cristas papilares extremamente finas, de modo que podem ser
confundidas com as de uma pessoa de menor idade; em compensação,
pessoas com menor idade, apresentando cristas papilares mais espessas.

Aceita-se, convencionalmente, a extrema finura das cristas papi¬
lares das mulheres e crianças; não obstante, temos visto homem de
certa idade, apresentarem linhas papilares, capazes de serem confun¬
didas com as das mulheres e crianças e vice-versa.

Para a determinação da idade pelas impressões digitais, foram
elaboradas tábuas, que poderiam conduzir a resultados práticos; entre¬
tanto, como dissemos, não acreditamos na possibilidade de se determinar
a idade por meio deste elemento.

Contudo, apresentaremos as referidas tábuas.
"As linhas digitais examinadas por R. Forgeot, numa extensão

-de 5 milímetros, patentearam:
crianças de colo . . ... 15 a 18 linhas
crianças de 8 anos 13 linhas
12 anos 12 linhas
20 anos 9 a 10 linhas".

"O Dr. Argeu Guimarães, encontra para o mesmo perímetro:
1 a 5 anos 15 linhas
até 10 anos 13 linhas
até 15 anos 11 linhas
depois de 25 anos 9 linhas".
(Viotti — "Dactiloscopia e Policiologia", pág. 97).

IDENTIDADE

"É iO conjunto dos caracteres que individualizam uma pessoa ou
cousa".

Todas as pessoas ou cousas apresentam uma série de caracteres,
que determinam sua identidade.

Estes caracteres podem ser de diferentes espécies; sua soma deter¬
mina a identidade e foram sempre utilizados, para _êste fim, isto é,
para identificar.
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Escreve Luiz de Pina: "Na prática, a identidade pessoal não é
mais do que a soma de dois termos, o nome e os caracteres; estes
têrmos são a base de todos os documentos de identidade, de todo o ato
de identificação" (Luiz de Pina-— "Dactiloscopia", pág. 24).

IDENTIDADE DE IMPRESSÕES DIGITAIS

A impressão digital só é idêntica a sí mesma.

Estas impressões variam de dedo para dedo e de pessoa para
pessoa (V. "Variabilidade").

Das duas impressões digitais, desejamos saber se- se trata da
mesma; temos dois casos a considerar:

1.° — As impressões são completas — verificamos:

a) o tipo fundamental;
b) o subtipo;
c) nas presilhas, .o número de linhas entre o delta e o centro do

núcleo;
d) nos verticais, a posição dos deltas;
e) pontos característicos; a êste respeito, escreve Locard: "Só

haverá certeza da identidade, como veremos em breve, se

houver, pelo menos, doze pontos desta .ordem" (Locard — "A
Investigação Criminal e os Métodos Científicos", pág. 126).

2.° — As impressões são incompletas. — Êste o caso mais comum
das impressões colhidas nos locais de crime; são, geralmente, fragmen¬
tos de impressões, quase sempre apagados ou sem a necessária nitidez;
no geral, estas impressões não permitem a classificação e a subclassi-
ficação; assim, o confronto e, mesmo, a pesquisa, é feita pelos "pontos
característicos" (V. "Pontos Característicos").

Entretanto, o encontro de menos de doze pontos característicos,
idênticos e idênticamente localizados, não permite identificar a impres¬
são e "só fornece presunções", como diz Locard, no trabalho citado.

Nestes casos (insuficiência de "pontos característicos"), aconselha
Locard a identificação pelos poros (V. "Poroscopia").

IDENTIFICAÇÃO
É o processo ou conjunto de processos destinados a estabelecer a

identidade.

"A identificação, dizia Olóriz, é o ato mais elementar e freqüente
de quanto se realiza na vida social".

"Por ela, sem dúvida, em outros países, principalmente na Repú¬
blica Argentina e outros Estados hispano-americanos, América do Norte,
Rumânia, etc., têm-se criado cédulas de identificação dactiloscópica,
voluntária para todos os cidadãos e obrigatória para os agentes de
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segurança, comissários, cocheiros, carreteiros, serventes, autorização de
passaportes, recibos de banco quando na ocasião de depósito, etc."
(Ferrer —• "Manual de Identificação Judicial", pág. 231).

Diz Vucetich:

"Sobretudo, a justiça tem pago, muitas vezes, caro tributo nesta
ordem de cousas diante de duas dificuldades muito distintas que geral¬
mente, se confundem: a falta de identificação pessoal e a identificação
falsa. Em conseqüência da primeira dificuldade, muitas vêzes, a jus¬
tiça não tem logrado realizar sua ação benéfica; pela segunda, tem-na
realizado injustamente o que é mil vêzes pior. Para o direito penal é
preferível que não haja identificação possível, a que haja meia iden¬
tificação. Porque, a enormidade de erros em sua conseqüência supõe-se,
do próprio êrro, porém da intensidade do delito que o motiva" (Vucetich
-— "Dactiloscopia Comparada", pág. 14).

Existem inúmeros processos de identificação, desde os mais rudi¬
mentares, até os mais aperfeiçoados.

Não há dúvida, o processo reputado insuperável é o dactiloscópico.
Daremos os processos de identificação utilizados antigamente, e os

atuais, seguindo, o mais possível, a ordem de seu aparecimento; não
nos foi possível precisar a data do aparecimento de todos êles. (V.
"Histórico").

1 — Ferrete. — "Marca feita com ferro em brasa".
Perde-se na noite dos tempos a data em que o homem começou a

aplicar êste processo para identificar os seus semelhantes. Sabe-se
porém, que o ferrete foi empregado, inicialmente, para marcar os ani¬
mais ; posteriormente, passou a ser usado para marcar os escravos que
fugissem e os criminosos; para tanto aplicava-se na fronte ou no ombro.

Refere Fernando Ortiz ("La Identificación Dactiloscópica" —
Havana —- 1913), que êste processo foi usado na França até 1823.

Diz Harry J. Myers II, na sua "History of Identification in the
United States:

"Em muitos países empregou-se o ferrete, a tatuagem, a mutilação
em diferentes épocas e graus".

"Durante os tempos coloniais, nos Estados Unidos empregou-se o
ferrete".

"Em 1658, as leis de "Plymouth Colony" que determinavam o emprego
do ferrete, estabeleciam o uso da letra, como, por exemplo "A" para os
adultérios e, assim, por diante, o que indubitàvelmente, inspirou o
imortal "Scarlett Letter" de Hawthorne, em 1850.

"Fitzroy escreveu que, William Penn, fundador da Pensilvânia, em
1698, aprovou o uso das "letras de fogo", para certos crimes".

"Em 1718, os assassinos eram marcados com um "M" (murderer)
sobre o polegar esquerdo, enquanto os autores de felonia, eram mar¬
cados com um "T".
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"O uso de ferrete tinha dois propósitos: a punição e a identifica¬
ção".

2 — Mutilação. — Ao lado do ferrete, empregou-se a mutilação.
Segundo afirma Ortiz ("La Identificación Dactiloscópica"), em

Havana, era costume cortar-se as orelhas aos escravos, enquanto que,
na Rússia, cortavam as narinas aos criminosos.

Refere Harry Myers II, na sua "History of Identification in the
United States:

"O código de 1700 previa o emprêgo de ferrete e da mutilação, nos
casos de rapto e roubo, quando houvesse, ainda, um segundo crime".

"Se um casado praticasse sodomia seria castrado".
"Um ato de 1718 previa a amputação das orelhas, aos criminosos

condenados".

"Não há dúvida que um homem sem as duas orelhas estaria mar¬
cado para sempre, onde quer que íôsse".

"Encontramos o caso de um delinqüente que apresentava as duas
orelhas amputadas, por ter alterado o valor de um documento de 2 para
10 shillings.

A referida autoridade menciona que estes processos foram larga¬
mente empregados durante o período de colonização dos Estados Unidos
— 1607-1763.

3 — Tatuagem. — Em 1832, Bentham propôs o emprêgo da
tatuagem, oomo processo de identificação civil, isto é, aplicável indistin¬
tamente a todas as pessoas; parece ter sido esta a primeira tentativa
de identificação civil; entretanto, a sua proposta não logrou aceitação.

Referem algumas autoridades, que a tatuagem foi aplicada em
diversos países para identificar criminosos.

4 — Nome. — Refere o Dr. Sislán Rodriguez, no seu impor¬
tante trabalho "La identificación dei ser humano através dei nonbre,
de la tatuage y de las marcas particulares",*que, instituído o nome, nas
tribunas, constituía o "tabú" do seu portador, acarretando-lhe desgraças,
acaso pronunciado em público; no mesmo trabalho, historia a institui¬
ção e evolução do nome.

A identificação pelo nome, muito prática, embora pouco precisa,
ainda está em voga.

Era costume no Oriente identificar-se pelo nome e pela filiação,
costume êste que, segundo consta, ainda está em voga.

No Exército Nacional, os sorteados e convocados são identificados:
1.° — pelo nome;

2." — pela filiação;
3." -— pelo município e Estado onde nasceram;
4." — pelo dia, mês e ano do nascimento.
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Realmente, é dificílimo encontrar-se duas pessoas com a absoluta
identidade de todos os dados acima.

Entretanto, uma pessoa pode, perfeitamente, passar por outra; daí
a necessidade imperiosa da identificação dactiloscópica nos Cartórios de
Paz, quando do registro do nascimento.

Via de regra, as pessoas são identificadas pelo nome; é comum
uma pessoa dar seu nome, para ser logo conhecida, fato êste muito
comum no comércio e nos círculos sociais.

Realmente, não teria cabimento, a exigência da carteira de identi¬
dade, tôdas as vezes que tivéssemos de tratar com qualquer pessoa;
esta exigência, tem propósito quando há dúvidas, ou quando se trata
de negócios de responsabilidade, e a pessoa não é perfeitamente conhe¬
cida.

Entretanto, a identificação pelo nome, está condicionada, muitas
vêzes, à prova de identidade (carteira de identidade, depois do advento
da dactiloseopia e da instituição da identificação civil).

Não obstante, muitas vêzes, a carteira de identidade não é aceita,
embora não se suscitem dúvidas quanto à idoneidade da repartição
expedidora; isto porque, podem ocorrer nomes idênticos, sem que conste
o número do registro geral e o nome da repartição expedidora.

Entra em cena a prova testemunhal, muito comum nos estabeleci¬
mentos bancários, onde estes casos são vulgarmente conhecidos como
"abono de firma".

5 — Fotografia. — Com o aparecimento da fotografia passou a
ser êste o processo empregado para a identificação.

A princípio surtiu bons resultados; entretanto, com o acúmulo de
fotografias no arquivo, resultou inútil, de vez que, não havia um
sistema racional e prático de classificação de modo a se poder encontrar
com facilidade e rapidez uma fotografia determinada; além disso, era
relativamente fácil aos criminosos alterar seus traços fisionômicos, de
modo, a tornar a comparação difícil ou inútil.

Daí o fracasso deste sistema de identificação.
Êste processo foi empregado em São Paulo em 1891.
Harry J. Myers II, diz que foi empregado nos Estados Unidos de

1854 a 1859; refere ainda, que foi adotado em Londres de 1854 a 1859;
em Paris, em 1888; em São Petersburgo, em 1889; em Berlim e em
Viena, em 1890; em Calcutá, em 1892.

Afirma ainda, que, em São Francisco (Estados Unidos), as foto¬
grafias eram colecionadas em álbuns de couro, contendo cada um 500
a 600 fotografias; oomo suplemento era usado um livro índice, no qual
constava um resumo histórico do criminoso.
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"A fotografia não pode constituir prova de identidade, pois a fisio¬
nomia, está sujeita a modificações voluntárias ou não. O decorrer dos
anos, os fenômenos de fotografia e outros concorrem para que uma
pessoa não seja perfeitamente reconhecida pela fotografia, embora,
Bertillon tenha se firmado nela para estabelecer • a identidade.

Justamente por esta razão é que os documentos de identidade, levam
sempre a impressão digital de um dedo qualquer; no Brasil e em muitos
outros países, é comum a aposição do polegar direito; quando a foto¬
grafia que se encontra nos documentos possa suscitar dúvidas, toma-se
a impressão do dedo indicado nos documentos e confronta-se com a
impressão constante do documento de identidade; esta impressão di¬
rimirá qualquer dúvida, pois a impressão sendo tomada com tinta preta
de imprensa e indelével, não está sujeita a alterações, nem mesmo no
decorrer de muitos anos (Ferrer "Manual de Identificación Judicial" —

pág. 355).
6 Sistema Antropométrico de Bertillon. — Segundo Fernando

Ortiz ("La Identificación Dactiloscópica"), em 1882, Alfonse Bertillon
introduziu, em Paris, o seu sistema antropométrico.

Mais tarde, êste sistema ficou sendo conhecido pelo nome de
"Bertilhonagem".

Harry J. Myers II, diz:
"Em março de 1879, Alfonse Bertillon aperfeiçoou, ou, como êle diz,

"inventou" a antropometria".

"Entretanto, muito do seu sistema já vinha sendo usado pelos
antropologistas ".

"O sistema de Bertillon foi uma ampliação e a modificação de
diversos princípios de antropologia (mensurações), aplicados aos cri¬
minosos".

Seja, porém, como fôr, Bertillon foi o primeiro a sistematizar esses
princípios de modo que pudessem constituir um sistema de identificação.

A "Bertilhonagem" foi adotada nos Estados Unidos em 1887;
consta tenha sido empregada em São Paulo, a partir de 1894.

Outrossim, o sistema de Bertillon foi adotado em quase todos os
países civilizados, tendo sido consagrado o primeiro sistema de identi¬
ficação ; posteriormente, surgiram, outros sistemas, conforme veremos,
os quais não lograram larga aplicação prática.

A "Bertilhonagem" predominou desde o seu lançamento na França,
até à consagração da dactiloscopia como ciência de identificação.

Todas as repartições identificadoras d,o mundo civilizado que ado¬
taram a "bertilhonagem", a princípio, olharam a identificação pelos
desenhos digitais, com certa desconfiança.

Temos assim, que, a substituição do sistema de Bertillon pela
dactiloscopia foi lenta; as repartições identificadoras onde era empre¬
gado ,o sistema de Bertillon, só aceitaram o último depois de um período
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experimental mais ou menos longo; esta experiência consistiu principal¬
mente, na aplicação simultânea dos dois sistemas, desta experiência
concluíram que, a dactiloscopia, por sí só, permitia a identificação da
pessoa.

Segundo algumas autoridades, o próprio Bertillon pretendeu anexar
a dactiloscopia ao seu sistema; refere Fernando Ortiz ("La Identifica-
ción Dactiloscópica", Havana — 1913), que a partir de 1894, Bertillon
passou a tomar as impressões digitais dos dedos da mão direita, com
exceção do mínimo; para isto, reservou um espaço especial, na própria
ficha antropométrica.

Fundamentos do sistema. — O Sistema de Bertillon baseava-se em
três espécies de assinalamento, a saber:

1.° — assinalamento antropométrico,
2." —• assinalamento descritivo (retrato falado),
3." — assinalamento dos sinais particulares.

1.° — O Assinalamento Antropométrico -— tem como fundamento:
a fixidez do esqueleto humano a partir dos 20 anos;
a grande diferença de dimensões do esqueleto de um para
outro indivíduo;

as relativas facilidades e precisão com que se podiam tomai-
as medidas do esqueleto.

Para se proceder a êste assinalamento, tomavam-se onze medidas a
saber:

I — Medida da cabeça:

1) diâmetro ântero-posterior,
2) diâmetros transversal,
3) comprimento da orelha direita,
4) diâmetro bi-zigomático.

II — Medidas das extremidades:
5) comprimento do pé esquerdo,
6) comprimento do médio esquerdo,
V) comprimento do mínimo esquerdo,
8) comprimento do antebraço.

ni -— Medidas gerais:

9) estatura,
10) envergadura (comprimento dos braços abertos),
11) busto.
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Estas medidas representadas por símbolos eram registradas em
fichas de cartolina, medindo 142 mm. de largura, por 161 mm. de com¬
primento; na mesma ficha era colocada uma fotografia do identificando
e anotada a filiação.

O assinalamento antropométrico servia de base à classificação e,

conseqüentemente, ao arquivo.
2." — O Assinalamento Descritivo ou "Retrato Falado" — resultava

da descrição do identificando, levando-se em conta as anotações cromá¬
ticas, morfológicas e de sinais particulares.

a) Anotações cromáticas:

côr do ôlho esquerdo,
côr do cabelo,
côr da pele.

b) Anotações morfológicas:

Fronte — altura, inclinação, proeminência, particularidades.
Nariz — dorso, base, dimensões, particularidades.
Orelhas — orla, lóbulo, antitragos, forma geral, separação, par¬

ticularidades.

Lábios — altura do espaço naso-labial, proeminência, largura,
espessura, particularidades.

Mento — perfil, altura, largura, particularidades.
Bôca — dimensões, inclinação das comissuras.
Sobrancelhas — implantação, forma geral, comprimento, espes¬

sura, particularidades.
Pálpebras — abertura horizontal, abertura vertical.

c) Anotações complementares — relativas a certos traços parti¬
culares do identificando.

3." — Marcas particulares — cicatrizes, manchas da pele, tatua¬
gens, anquiloses, amputações, etc..

As marcas particulares devem ser descritas e localizadas.

A localização é feita segundo a região do corpo onde se encontrem;
assim, o corpo é dividido em seis regiões:

1.* — extremidade superior esquerda;
2." — extremidade superior direita;
3." — parte anterior do pescoço e nosto;
4." — peito e ventre;
5." — parte posterior do pescoço e costas;
6." — outras partes do corpo.
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Arquivamento. — 0 arquivamento das fichas antropométricas era
feito, levando-se em conta a respectiva classificação; para os fins de
arquivamento, estas fichas passavam por várias separações:

1." —- pelo sexo;

2." — as fichas dos menores eram separadas das dos maiores;
S." — pelo diâmetro ântero-posterior da cabeça, obtendo-se, assim,

três subclassificações:

Pequena — menos de 185 milímetros;
Média — de 185 a 193 milímetros;
Grande — acima de 190 milímetros;

4.* — diâmetro transversal da cabeça;

5." -—• comprimento do médio esquerdo;
6." -— comprimento do pé esquerdo;
7." — comprimento do antebraço;
8." — estatura;
9.° — comprimento do mínimo esquerdo;

10." — cór dos olhos.

Em cada compartimento do arquivo, restavam, apenas, algumas
dezenas de fichas, o que facilitava a busca.

Embora consagrado como sendo o melhor e mais perfeito sistema
de identificação, o Sistema Antropométrico de Bertillon, sofreu, por
parte dos simpatizantes da Dactiloscopia, críticas severas, porém, jus¬
tas e honestas, fundamentadas em fatos irrefutáveis.

Seria demasiado longo, enumerar as críticas que surgiram contra
êste sistema, em vista do seu complicado mecanismo, que, afinal, não
conduzia a resultados positivos, porém, sempre a conclusões prováveis.

Dentre as críticas contra êste sistema, mencionaremos apenas a
de Vucetich, por ter sido perfeitamente fundamentada, embora, Vuce-
tich seja o mais suspeito de todos os críticos do Sistema de Bertillon;
suspeito porque foi êle quem tornou possível a identificação pelas im¬
pressões digitais, sem o concurso de qualquer outro sistema; entretanto,
sua crítica foi perfeitamente honesta e fundamentada em fatos reais.

Diz Vucetich:

"Pois bem, todo êste complicado mecanismo de que damos idéia
para maior clareza, é necessário para não identificar o indivíduo, a
despeito das afirmações de muitos antropômetras. ..

"Como considerar, pois, bom e infalível, um sistema que deve uti¬
lizar diversas medidas para chegar à identidade provável?".

"Demais, a prática tem demonstrado que a medição em um mesmo
indivíduo repetidas vêzes, dá outros tantos resultados distintos".

"Em vista desta falibilidade, estabeleceu-se a "Tábua de Tole¬
rância".
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"Os professores Filippi, Severi, Mantaldi e Boeri, no seu "Manual
de Medicina Legal", que goza de merecido renome, ocupam-se do siste¬
ma antropométrico e enumeram resumidamente as objeções que se fazem
ao método usado por Bertillon".

"1." — Que tem em conta somente os indivíduos que tenham alcan¬
çado o desenvolvimento completo.

2." — Que crê, êste desenvolvimento é terminado, nos homens, ao
atingirem a idade de vinte anos, o que não é exato, para o varão, ao
menos, segundo o que ensina a antropologia; até os vinte e cinco anos,
se completa o desenvolvimento orgânico do corpo.

3." — Que sendo assim, e mesmo que o não fosse, escapam ao
controle muitos delinqüentes e, justamente, os mais perigosos, como
criminosos natos, os epiléticos, os loucos morais, os imbecis, que, como
tem demonstrado luminosamente a antropologia criminal, delinqüem
precocemente e reincidem em seguida.

4.° — Que, na aplicação, seja nacional ou internacional, os erros
serão fáceis, dado o modo de tomar as medidas, que resultam de um
operador a outro, o que se vem lamentando há muito tempo, entre os
mais distintos cultores da antropologia.

5.° — Que, tais erros conduzem à perda de tempo, levando o
observador, de um a outro grupo de criminosos, de modo que não é
possível, o resultado seja duvidoso, se não contraditório.

6.° — Que, nestas circunstâncias faltará a esperança que ensina
o autor, de que se vá por bom caminho, já que, as mensurações utili¬
zadas são, ao inverso do que pensa Bertillon, freqüentemente propor¬
cionais entre sí.

7.° — Que, todas as medidas empregadas, e, de um modo especial,
a da estatura, se modificam com a velhice, iO que é demasiado notório
para que insistamos; demais, o criminoso oferece caracteres precoces
de senilidade e de adelgaçamento dos ossos cranianos, o encurvamento
da pessoa, etc., se manifestam nele muito depressa; e, teremos, assim,
novos erros que estão longe de ser pequenos; disto se deduz que,
prescindindo de qualquer outra objeção, o método antropométrico tem
uma aplicação muito restrita.

8." — Que todas as diferenças de estatura podem ser simuladas
com facilidade (e bem o sabem alguns conscritos que prestando-se às
medições com astúcia, conseguem subtrair-se às obrigações militares).

9.° -— Que não se obtém uma prova no verdadeiro sentido da pa¬
lavra" (Vucetich — "Dactiloscopia Comparada", págs. 15 a 59).

Filiação Morfológica (também chamada "Filiação Descritiva").
"A Filiação Descritiva", também chamada "Retrato Falado" por

seu inventor, Bertillon, ou resenha física pelo Dr. Olóriz, consiste na
descrição ordenada e minuciosa de todos os caracteres de um indivíduo,
feita com o propósito de se poder encontrá-lo, quando necessário"
(Ferrer — "Manual de Identiíicación Judicial", pág. 237).
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Hoje, a Filiação Morfológica é mais conhecida como "Qualificação".
Abolido o sistema de Bertillon deixou como resíduo útil e necessá¬

rio a "Filiação Morfológica"; já vimos acima, que esta consiste na
descrição dos caracteres externos do indivíduo, de modo a permitir sua
procura, quando necessário; evidentemente, quando precisamos procurar
uma pessoa, precisamos conhecer seus caracteres externos; é, justa-
mnte, por meio dêstes elementos que a polícia procura as pessioas que
estão em débito com ela ou com a justiça.

Se bem que a qualificação não permita a identificação de maneira
infalível, absoluta, tem, entretanto, grande utilidade pois, encontrado
o indivíduo pelos seus caracteres externos, obtemos a confirmação da
sua identidade, pelas impressões digitais.

A aplicação da Dactiloscopia, neste caso, consiste em confirmar a
identidade da pessoa encontrada, pelo confronto de suas impressões
digitais, com as da pessoa procurada.

Assim, a identificação completa, hoje, consiste na qualificação, na
fotografia e nas impressões digitais; as duas. primeiras são auxiliares
da Dactiloscopia; a fotografia é um complemento da qualificação.

Embora mantida a "Filiação Morfológica", como auxiliar da Dacti¬
loscopia, esta não é empregada como anteriormente, em que a qualifi¬
cação era feita levando-se em conta as minúcias, porém, todas im¬
precisas e apresentando uma grande margem para erros; a "Filiação
Morfológica" era um verdadeiro código; no livro "Dactiloscopia e Poli-
ciologia", do Dr. Manuel Viotti, encontramos um esquema completo da
"Filiação Morfológica", de acordo com a alteração feita por Vucetich
neste capítulo do Sistema Antropométrico de Bertillon.

Vucetich, mesmo, publicara um livro intitulado "Filiación Mor¬
fológica".

Hoje, a Qualificação abandonou certas minúcias, anotando somente
os dados cromáticos, de acordo com o progresso da Antropologia; estes
dados são registrados numa folha de papel que recebeu o nome de
"Planilha de Qualificação", que, com outra folha — a "Planilha de
Anotações", forma as peças principais do "Prontuário".

São os seguintes os dados consignados na "Planilha de Qualificação":
Registro Geral n."
Nome (por extenso) :

Filho de

Nacionalidade:

Natural de (localidade) : ...

Estado (ou Província) :

Idade (declarada ,ou aparente):
Nascido em.... de

Estado civil:

e de

anos.

de
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Profissão:

Sabe ler e escrever?

Cútis (côr): é classificada em branca, parda, amarela e preta;
Cabelos (côr): louros, castanho-claros, castanho-escuros, canície,

grisalhos;
Sobrancelhas: louras, castanho-claras, castanho-escuras;
Olhos: azuis, verdes, castanho-claros, castanho-escuros;
Bigode: se o identificado não usa, classifica-se como "rapa¬

do" ; se usa, anota-se a côr, segundo o critério adotado
para os cabelos;

Barba: adota-se o mesmo critério que para o bigode;
Estatura: baixa, média, alta; quando fôr possível, toma-se a

medida exata;

Instrução: registra-se o curso concluído;
Religião:
Residência declarada:

Assinatura do identificado:

Marcas particulares, cicatrizes, tatuagens, etc.

Mão direita:

Mão esquerda:
Cabeça:
Outras:

No outro lado da planilha há espaços para as fotografias, data em
que estas foram tiradas e lugar para a colocação das individuais dacti-
loscópicas (V. "Planilha de Qualificação").

A "Planilha de Anotações" nada mais é- do que um registro do
histórico, do qual constam as relações do identificando com a reparti¬
ção identificadora; registra-se, portanto, a data e ,o motivo da identi¬
ficação (V. "Planilha de Qualificação").

7 — Sistema Matheios. — Fundamento: É baseado nas medidas
de certas partes da face, consideradas fixas, a partir de certa idade,
não se. levando em conta, os casos de enfermidades, deformações, etc..

Os trabalhos de identificação, por êste processo, consistem no con¬
fronto de duas fotografias, sendo uma recente e outra antiga, ou na
comparação entre a fotografia e a fisionomia do identificando, que,
neste caso, deve estar presente.

Sôbre a fotografia ampliada, traça-se uma linha vertical, cortando
o dorso do nariz, e duas outras, paralelas a primeira, passando pelas
pupilas; estas linhas são cortadas por outras, horizontais.
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Obtem-se, assim, a divisão do rosto em um certo numero de partes,
de modo a tornar possível o confronto.

Quando o traçado é feito sobre as duas fotografias, procede-se,
então, ao confronto.

Além da difícil aplicação dêste sistema, não existe um processo
de classificação das fotografias, donde sua impraticabilidade.

8 — Sistema Otométrico — Frigerio. Êste sistema foi lançado em
18-88.

Fundamento: É baseado na imutabilidade e variabilidade do pa¬
vilhão da orelha.

Processo de trabalho. Tomam-se várias medidas com o auxílio do
"otômetro", ideado pelo próprio Frigério.

As dimensões são as seguintes:

a) distância entre o pavilhão da orelha e a respectiva parede
craniana;

b) diâmetros máximos da orelha;
c) diâmetros mínimos da orelha.

Difícil aplicação prática; técnica complicada, difícil preparo do
pessoal técnico.

9 — Sistema de Anfosso. — Lançado em 1896.
Ideou um aparelho a que deu o nome de "Taquiantropômetro",

destinado a tomar todas as medidas do Sistema Antropométrico de Ber-
tillon; êste aparelho não teve aceitação.

Posteriormente, lançou o Sistema Craniográfico baseado na tomada
dos perfis cranianos com o auxílio do "Craniógrafo"; êste instrumento
foi inventado pelo próprio Anfosso; tomava, também, o comprimento
do médio direito.

Apresenta os seguintes inconvenientes:

a) é aplicável somente depois de certa idade;

b) difícil preparação do pessoal técnico;
c) exige o emprego de aparelhos custosos;
d) oferece grande margem de erros;

e) não permite tomar as medidas com exatidão.

10 -— Sistema Odontológico —- Amoedo.
Fundamento: Basea-se no levantamento da arcada dentária.
Consiste em classificar e arquivar as impressões dentárias dos

criminosos, para confrontá-las com as dos suspeitos.
Entretanto, não é esta a única aplicação do sistema odontológico;

tem permitido a identificação de cadáveres em adiantado estado de
putrefação; o trabalho é executado pelos ossos.
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Este processo tem permitido a reconstituição da fisionomia de cer¬
tas pessoas.

Em São Paulo, o Prof. Luiz Silva, Odonto-Legista do Serviço de
Identificação, desde 1938, tem se dedicado a estes trabalhos com êxito
surpreendente.

11 — Ficha Rugoscópica Palatina — Prof. Luiz Silvai.
O Prof. Luiz Silva, Odonto-Legista do Serviço de Identificação de

São Paulo, tem usado a ficha rugoscópica palatina, a-fim-de de estabelecer
a identidade.

Este processo é ligado ao odontológico.
A referida autoridade sugeriu que todos os dentistas levantassem

a arcada dentária dos seus clientes, mantendo, assim, um arquivo
odontológico.

12 Sistema de Capdeville.
Fundamento: João Maurício Capdeville lançou um sistema baseado

na medida e na côr dos olhos; utiliza-se dos seguintes elementos:

a) medida de curvatura da córnea;
b) medida da distância interpupilar;
c) medida interorbitária máxima;
d) notação da côr da íris;
e) notação dos caracteres particulares dos olhos.

As dimensões são tomadas com o auxílio do "oftalmômetro" de
Javal e Schioltz, modificado por Capdeville, e pelo "oftalmostatômetro",
criado pelo próprio Capdeville.

Adianta Ortiz que este sistema não chegou a ser pôsto em prática.
13 — Sistema Oftalmoscópico de Levinsohn.
Baseado na fotografia do fundos dos olhos.
14 Sistema radiográfico de Levinsohn.
Basea-se na radiografia dos ossos da mão, isto é, do metacarpo e

do metatarso, conseguindo-se precisão quase absoluta nestas medidas.
Apresenta os seguintes inconvenientes:
a) material muito caro;

b) difícil preparo do pessoal técnico;
c) inaplicabilidade aos menores,

I 15 Sistema de Tamássia.

Arrigo Tamássia, professor de Medicina Legal em Pádua (Itália),
em 1908, lançou seu sistema de identificação, baseado nas ramificações
venosas do dorso da mão.

Tem como fundamento: a permanência e variabilidade das veias,
de mão para mão, e de pessoa para pessoa, possuindo aspecto visível e
serem inalteráveis voluntàriamente.
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Adotou a seguinte classificação:
1." — arco,

2.° — configuração arboriforme,
3.° — configuração reticulada,
4.° — configuração em forma de "V",
5.° — reunião de dois ou mais tipos.

Tem os inconvenientes de não ser aplicável às pessoas da raça

negra, mestiços e aos portadores de hipertrofia da pele.
A identificação é feita por meio de fotografias.
16 Sistema de Ameuille.

Um número do jornal parisiense "Presse Medicale", de 1909,
publicou um artigo de Ameuille, no qual lançava seu sistema de identi¬
ficação baseado nas ramificações venosas do frontal.

Êste sistema é derivado do de Tamássia.

17 Injeções subcutâneas de parafina Icard.
Em 1910, Icard, em Marselha, aconselhou o emprego de injeções

subcutâneas de parafina que deixam uma nódoa indelével.
18 Sistemas papiloscópicos.
Resolvemos incluir nesta categoria os sistemas de identificação

baseados nas impressões papilares.
Estas são de três espécies: digitais, palmares e plantares.
As primeiras são estudadas pela Dactiloscopia; as duas últimas

recebem, geralmente, as denominações de "Impressões Palmares" e

"Impressões Plantares"; na Argentina, o Dr. Carlos A. Urquijo lançou
os termos "Palamestosoopia" para designar o estudo das impressões
palmares e "Pelmatoscopia", para mencionar o estudo das impressões
plantares (Dr. Carlos A. Urquijo — "Pelmatoscsopia", Buenos Aires,
1944, pág. 19).

A "Papiloscopia" é o estudo das impressões destas três regiões do
corpo humano, e, como vimos acima, divide-se em três partes, relativas
a cada uma das regiões acima; assim, teremos:

Dactiloscopia — Impressões digitais
Palametoscopia — Impressões palmares
Pelmatoscopia — Impressões plantares (Pudoscopia).

Destas três espécies de impressões, a Dactiloscopia é a que tem
mais ampla aplicação (V. "Dactiloscopia").

As duas últimas têm aplicação em certos casos; assim, as palmares
são aplicadas para os criminosos, em certos casos; as plantares são
utilizadas para a identificação de recém-nascidos (V. "Identificação
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Palmar", "Identificação Plantar", Sistema de Classificação Palmar",
"Sistema de Classificação Plantar", "Identificação de Recém-Nas-
cidos").

* * *

Vimos expondo todos os sistemas de identificação que surgiram em
diferentes épocas.

Tivemos ocasião de verificar que os mais rudimentares foram o
"Ferrete", a "Mutilação", a "Tatuagem".

Veio, depois, uma era em que a identificação passou a se utilizar
dos processos científicos, começando pela "Fotografia".

O "Sistema Antropométrico de Bertillon", o primeiro realmente
científico, foi consagrado o melhor e mais perfeito sistema de identifi¬
cação ; foi adotado em todos os países.

Os demais sistemas que apareceram, não conseguiram tirar o prestígio
e o valor do sistema de Bertillon, até que surgiu a Dactiloscopia; pro¬
vada sua absoluta superioridade, o sistema antropométrico perdeu
terreno, lentamente, sendo, afinal, abolido por completo.

Todos os sistemas que vimos de expor apresentam uma série de
vantagens e inconvenientes, conforme mencionámos, quando tratámos
de cada um deles.

Atualmente, a Dactiloscopia constitui o principal processo de iden¬
tificação, porque permite identificar com precisão absoluta.

Era necessário um sistema que estabelecesse a identidade com
exatidão irrefutável; todos os sistemas que mencionámos, embora apre¬
sentassem, alguns, a possibilidade de se identificar com essa precisão
exigida, não tinham aplicação prática, uns em virtude do difícil pre¬
paro do pessoal técnico, outros pela sua complexidade, outros pelo
elevado custo, e assim por diante.

O Dactiloscopia preencheu e preenche todas as finalidades de uma
identificação perfeita:

1.° —• porque é um processo seguro, fácil, infalível;
2.° — porque é bastante econômico;
3.° — porque os desenhos digitais, constituem uma linguagem uni¬

versal, facilitando, sobremodo, o intercâmbio internacional.
Fontes de consulta:

Fernando Ortiz — "La Identificación Dactiloscópica".
Vucetich — "Dactiloscopia Comparada".
Carlos Kehdy — "A Dactiloscopia nos Locais de Crime".

IDENTIFICAÇÃO CIVIL (V. "Dactiloscopia Civil").
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IDENTIFICAÇÃO DE CADÁVERES

Depois do advento da Dactiloscopia, como ciência positiva de iden¬
tificação, passou a ser possível a identificação dos cadáveres de desco¬
nhecidos, em razão da absoluta persistência e imutabilidade dos desenhos
dígito-papilares, desde o sexto mês de vida fetal, até à putrefação
cadavérica.

Assim, depois da morte, e antes da completa putrefação do cadáver,
é perfeitamente possível identificar o cadáver de desconhecidos, por
meio das impressões digitais (V. "Tomada de Impressões papilares").

Segundo nos consta, a primeira identificação deste gênero foi
levada a efeito por Vucetich, na cidade de La Plata (República Argen¬
tina), conseguindo identificar pelas impressões digitais o cadáver de
um ex-sentenciado, encontrado morto na via pública (V. "Histórico —

Vucetich").
Entretanto, quando tenha ocorrido a completa decomposição cada¬

vérica, não mais é possível a identificação pelas impressões digitais,
podendo-se, porém, estabelecer a identidade por meio dos dentes (V.
"Identificação — Sistema de Amoedo").

IDENTIFICAÇÃO DE CRIMINOSOS
O campo de aplicação da Dactiloscopia é bastante extenso (V.

"Dactiloscopia").
Principalmente, nos casos denominados "crimes misteriosos", a

impressão digital desempenha um papel importantíssimo (V. "Locais
de Crime").

A impressão deixada casualmente pelo criminoso, na área onde
exerceu a sua atividade, servirá para denunciar sua presença no referido
local, sem afirmar que tenha sido êle o autor do delito (V. "Impressão
Testemunha").

Entretanto, êste testemunho mudo e verdadeiro, constitui o mais
preciso indício para as investigações policiais.

A primeira identificação de criminosos pelas impressões digitais,
foi feita por Vucetich, quando Francisca Rojas assassinara dois filhos,
imputando culpa ao seu vizinho; entretanto ,suas impressões digitais,
deixadas por ignorância na porta de sua residência, acusaram-na (V.
"Histórico — Vucetich").

Êste o ponto de partida; daí, generalizou-se a técnica da identifi¬
cação de criminosos, principalmente, de autores de "crimes misteriosos"
pelas impressões digitais.

A simples colheita destas impressões nos locais de crime conduziria
a resultados pouco satisfatórios, pois, as autoridades no assunto, somen¬
te poderiam trabalhar, quando houvesse suspeito.

A procura (pesquisa) destas impressões nos raquivos decadacti-
lares resultaria dificílima e, mesmo impossível, na maioria dos casos.



— 236 —

Desta observação surgiram os "arquivos monodactilares" (V. estas
palavras"), onde as impressões dos criminosos especialistas em certos
crimes são arquivadas de modo a permitirem a pesquisa das impressões
isoladas ou fragmentos de impressões encontrados nos locais de crime;
assim, mesmo que não haja suspeitos, é perfeitamente possível (e é o
caso mais geral), a identificação dos autores de crimes misteriosos, pela
simples impressão digital, e, na maioria dos casos, de um simples
fragmento.

Os arquivos monodactilares, infelizmente, não podem conter as fichas
de tôdas as pessoas; ali são recolhidos os dactilogramas dos criminosos
especializados em furtos e roubos, porque, geralmente, são "profissio¬
nais", voltando a agir, tão logo se vejam em liberdade.

Os autores de crimes de outras espécies, não têm suas impressões
no arquivo monodactilar, porque, geralmente, as penas são muito lon¬
gas, ou, são criminosos ocasionais; quando não seja um ou outro caso,
são crimes que, via de regra, chamam a atenção de muitas pessoas,
havendo, portanto, prisão em flagrante ou testemunhas capazes de
denunciar o autor do delito.

Embora, em nosso país, não tenhamos ainda conseguido a centrali¬
zação dos serviços de identificação, tem-se lutado com mais intensidade
para se conseguir a centralização da identificação criminal.

Isto é importante, porque, as repartições identificadoras funcionam
com absoluta autonomia; assim, os atestados de antecedentes expedidos
por estas repartições dizem apenas, que não registra antecedentes crimi¬
nais "nesta repartição"; esta afirmativa não prova a idoneidade moral
do interessado, pois, embora não registre antecedentes criminais em
determinado lugar, poderá estar em débito com a polícia ou justiça, em
outro; daí a absoluta relatividade dêstes documentos, aceitos sem dis¬
cussão, infelizmente, por falta de elemento mais completo; somente a
centralização dos serviços de identificação, viria sanar em definitivo, êste
e muitos outros inconvenientes da identificação dactiloscópica que vem
sendo posta em prática apenas em parte (V. "Centralização dos Serviços
de Identificação").

IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL
Iniciada por Vucetich, em La Plata, é hoje aplicada em quase todos

os países, onde se adota o sistema dactiloscópico, como meio de identi¬
ficação.

Ao Estado, principalmente, interessa a identificação dos elementos
que lhe prestam serviços.

Assim, todos os funcionários públicos são identificados obrigatoria¬
mente, recebendo a "carteira de identidade funcional", da qual consta o
nome da repartição onde presta seus serviços, seu nome, cargo que exerce,
fotografia, impressão do polegar direito, etc..
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Esta é uma medida de grande alcance, pois, se o exemplo deve
partir de cima, ao Estado compete dar o exemplo, identificando seus

servidores, já para seu governo, já para que os funcionários possam

provar esta qualidade, já para evitar os abusos decorrentes de falsa
autoridade.

Dizemos que o exemplo deve partir de cima, porque o Estado deu
o exemplo da identificação funcional, que deveria ser seguido pelas
grandes corporações de caráter particular: bancos, indústrias, asso¬

ciações, etc..

Hoje, quase todos os países que adotam a identificação dactiloscó-
pica, mantêm a identificação funcional.

Esta forma de identificação foi iniciada por Vucetich (V. "His¬
tórico — Vucetich").

IDENTIFICAÇÃO INTERNACIONAL

Nos diversos congressos em que Vucetich tomou parte, insistiu na

criação do intercâmbio nacional e internacional; segundo consta, as
polícias estaduais agiam com absoluta independência, sem se entender
com as congêneres dos demais Estados, o mesmo acontecendo entre
os países.

Vucetich propôs a identificação internacional, com a criação de três
gabinetes intercontinentais.

Depois de Vucetich, outras autoridades insistiram neste sentido;
entretanto, a identificação internacional continua sem solução.

O muito que se conseguiu, foi o intercâmbio interestadual e inter¬
nacional.

Muitos autores julgam afastada a possibilidade de se conseguir a
centralização dos serviços de identificação internacional, em razão dos
inúmeros sistemas dactiloscópicos, adotados pelos diversos países.

Esta opinião tem fundamento; a instituição de um sistema único,
seria o ideal.

Cremos perfeitamente afastada a possibilidade de se adotar um
sistema único ; mesmo que se ponha de lado o amor próprio das nações
que instituíram sistemas dactiloscópicos próprios, temos de levar em
conta o elevado número de individuais dactiloscópicas arquivadas em
cada lugar; a adoção de um sistema único obrigaria todas as reparti¬
ções identificadoras a uma remodelação completa nos seus arquivos
dactiloscópicos, o que é pràticamente impossível, pois, decorridos cêrca
de 50 anos de aplicação prática da Dactiloscopia, é simplesmente vultoso
o número de individuais arquivadas; êste número, certamente, não
estaciona, ao contrário, tende a aumentar sensivelmente, em conseqüên¬
cia da grande afluência de pessoas que acorrem às repartições identi¬
ficadoras para serem identificadas; muito tem concorrido para isto, o
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banimento do caráter infamante que antigamente se emprestava à
identificação e as necessidades impostas aos cidadãos pelas legislações
vigentes.

Como dissemos, os arquivos dactiloscópicos tendem a crescer inde¬
finidamente; não consta, tenham sido tomadas as necessárias providên¬
cias, que o aumento de individuais arquivadas, decorrente do maior
número de pessoas identificadas, venha a diminuir.

Se continuarmos nesta marcha, como esperamos continuar, teremos,
dentro de poucos anos identificados todos os habitantes da terra.

Êste fenômeno viria, por certo, dificultar se não impossibilitar a
centralização dos serviços de identificação mundial; basta recordar que,
antes da segunda guerra mundial, a população total do globo terrestre
era de cêrca de dois e meio biliões; é claro, para se conseguir o ar¬
quivamento perfeito de igual número de individuais dactiloscópicas, ne¬
cessário seria o estabelecimento de um sistema de classificação e sub-
classificação que o permitisse de modo prático e fácil.

Entretanto, lembramos a possibilidade de se reduzir, ao menos,
periodicamente, o número de individuais arquivadas; poderiam os go¬
vernos baixar leis, determinando que os cartórios de paz comunicassem
à repartição identificadora o falecimento das pessoas; igualmente
procederiam os hospitais e santa casas; estas comunicações seriam
acompanhadas das individuais dactiloscópicas dos falecido se, depois
de pesquisadas, seriam retiradas do arquivo dactiloscópico, teríamos,
ainda, um outro recurso: os arquivos dactiloscópicos poderiam manter
em ordem cronológica as datas em que as pessoas identificadas comple¬
tariam uma idade avançada, estabelecida por lei, 70, 80, 100 anos, por
exemplo; nesta data, o funcionário encarregado deste serviço retiraria
a individual, que seria anexada ao prontuário; êste seria recolhido a
um arquivo separado.

Com a aplicação dêstes dois recursos, conseguiríamos a redução
sistemática dos arquivos dactiloscópicos.

Voltemos ao sistema único.

Insistimos, a possibilidade de adotar um sistema único, está per¬
feitamente afastada, em virtude do grande número de sistemas de
classificação dactiloscópica, que estão sendo adotados.

Entretanto, o serviço internacional, poderia adotar um sistema
qualquer, desde que fôsse eficiente, isto é, permitisse o arquivamento
de biliões de individuais, distribuídos em maços mais ou menos unifor¬
mes; dizemos mais ou menos uniformes, porque, cremos, não seria possí¬
vel instituir uma chave que permitisse a distribuição absolutamente
uniforme das fórmulas, pois, estas não se apresentam com igual fre¬
qüência; os próprios desenhos digitais (tipo fundamentais), conside¬
rados isoladamente, apresentam uma grande variedade na percentagem
com que aparecem.
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Somente a título de informação, lembramos, para o caso da chave
única, a. de Vucetich, divulgada por Reyna Almandos (V. "Chaves de
Subtipos"), porque esta permite um total de 10.240.000.000.000 de
combinações.

As individuais dactiloscópicas teriam um modelo universal; em cada
país receberiam a classificação do sistema empregado; na sede central,
receberiam a classificação do sistema adotado pela referida sede.

Julgamos, ficaria, assim, afastada a impossibilidade decorrente da
variedade de sistemas dactiloscópicos.

IDENTIFICAÇÃO PALMAR

Como nas extremidades digitais, na palma das mãos encontramos
cristas e sulcos papilares, isto é, saliências e reentrâncias.

Estes sulcos e cristas se dispõem de forma a constituírem desenhos
variados, apresentando os mesmos caracteres dos desenhos digitais,
isto é, Imutabilidade, Variabilidade, Perenidade (V. "Postulados da
Dactiloscopia ").

Como os desenhos digitais, apresentam certos detalhes ou minúcias
(Pontos Característicos) que permitem identificá-los com segurança
absoluta.

O emaranhado histórico da identificação não nos informa com
clareza quanto à prioridade da aplicação prática dos desenhos papilares
para fins de identificação, se primeiramente foram empregadas as
impressões palmares ou digitais.

Suscitamos esta dúvida em razão das divergências havidas relativa¬
mente ao "Período Empírico" (V. "Histórico"); Kumugassú Minakata
afirmando o emprego das impressões digitais na China, desde o século
VII; João de Barros informando o emprego das impressões palmares e
plantares no Oriente, em 1563, mencionando ainda, que êste uso era muito
antigo.

Entretanto, o que não se pode pôr dúvida, é que as impressões
palmares têm a grande vantagem de completar, por assim dizer, as
impressões digitais e prevenir certos casos de acidentes, ocorridos com
estas.

A principal dificuldade prática que decorre do uso das impressões
palmares é a grande dificuldade de classificação; embora se consiga
estabelecer um número elevado de tipos e subtipos, persiste a dificuldade,
pois, havendo somente duas mãos, há dificuldade em se conseguir uma
combinação que permita um número elevado de fórmulas, o que não acon-
teve com as impressões digitais, pois, além do relativamente grande
número de subtipos, temos dez dedos para proceder às combinações dêstes
tipos e subtipos, havendo, assim, um número de combinações quase
infinito.
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Para se ter idéia deste elevado número de combinações, basta lem¬
brar que apenas os quatro tipos fundamentais do Sistema de Vucetich
(sem os subtipos), combinados com os dez dedos, dá um total de 1.048.576
combinações; jogando-se com os subtipos, êste número é muitíssimo
aumentado.

Entretanto, as impressões palmares prestam grande auxílio, com¬
pletando a identificação pelas impressões digitais, prevenindo os incon¬
venientes e dificuldades que decorrem natualmente destes acidentes;
isto, se quisermos levar em conta, apenas, a identificação civil.

Esta espécie de impressões tem sido utilizada principalmente, na
identificação criminal.

É comum o criminoso deixar as impressões ou fragmentos de im¬
pressões palmares, além das digitais; as palmares, como as digitais,
permitem estabelecer a identidade; posta de parte a dificuldade decor¬
rente do arquivamento das impressões palmares, estas têm dado ótimos
resultados, nos casos de confronto.

Em vista das dificuldades que vimos de apontar, esta espécie de
identificação tem sido levada a efeito somente em certos casos; a
maioria das repartições identificadoras não mantêm identificação e
arquivo palmares.

Provavelmente, devido a estes fatos, existem poucos sistemas de
classificação palmar; o primeiro que surgiu, segundo estamos infor¬
mados, é o de Wilder, em 1903; mais tarde, surgiram outros sistemas.

No Brasil, a primeira repartição identificadora que iniciou a iden¬
tificação palmar regularmente, mantendo o respectivo arquivo, foi o
"Instituto de Identificação" (atualmente "Instituto Félix Pacheco"), no
Distrito Federal; adotou o sistema do Sr. Felisbelo Belleti (V. "Sistemas
Palmares").

A tomada das impressões palmares exige certos cuidados (V. "To¬
mada de Impressões Palmares").

Para os fins de identificação, a palma da mão foi dividida em
regiões.

Stockis fêz a seguinte divisão:
1.° Região — Tenar
2." Região — Hipotenar
3.* Região — Superior.

Wilder dividiu a palma da mão da seguinte forma:
1." Região — Hipotenar
2.* Região — Tenar
3." Região — Primeira interdigital
4." Região — Segunda interdigital
5." Região — Terceira interdigital.
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Dubois propôs a divisão da palma em centímetros.
No artigo "Sistemas Monodactilares", veremos que sua organização

e manutenção nas diversas repartições identificadoras da Polícia, não
é só necessária como também indispensável.

Veremos também que, somente com um arquivo monodactilar perfeito
é que se pode, na maioria dos casos, obter detalhes que permitam a
captura dos criminosos.

Entretanto, no mesmo estudo, considerando a exigüidade dos traços
encontrados geralmente nos locais de crime, veremos não ser muito fácil
o êxito nessas perícias.

É que, naturalmente, o criminoso tem interesse em não deixar ves¬
tígios que o identifiquem, mormente quando se trate de reincidente,
pois, neste caso, a penalidade será maior.

Porém, quando o delinqüente não deixa um vestígio, deixa outro,
embora não o queira e não o saiba; muitas vêzes um desses indícios será
o ponto de partida para a captura do criminoso, desde que permita
identificá-lo.

Seria ideal a criação e manutenção de arquivos •— decadactilar,
monodactilar, palmar, odonto-legal, etc..

O Prof. Luiz Silva, Odonto-Legista do Serviço de Identificação do
Estado de São Paulo, propôs o levantamento de fichas dentárias e
rugoscópicas de tôdas as pessoas identificadas no aludido Serviço; e
que todos os profissionais particulares devem fazer idêntico levan¬
tamento; assim seria possível proceder à perícia odonto-legal, quando
{necessário.

Sabemos que quanto maior o número de elementos identificadores,
maior a possibilidade de se capturar .os criminosos porque, quase sempre
deixam vestígios que permitem seguir uma pista segura que leve a
polícia até o criminoso.

No afã de realizar êste desideratum, é que o Serviço de Identifi¬
cação tem se acercado do maior número de elementos que lhe permita
encontrar de maneira fácil e segura os criminosos, por mais insignifi¬
cantes que sejam os vestígios deixados nos locais de crime.

Acontece que, muitas vêzes, o criminoso deixa nestes locais uma
impressão digital ou fragmento, deixando, também, quase sempre, uma
impressão palmar ou fragmento; esta última que, em princípio, per¬
tence à região hipotenar, na maioria dos casos, é mais facilmente
classificável, e, outras vêzes, constitui, por si só, elemento importante
de identificação.

Entretanto, a sua utilidade é muito discutida, conforme veremos
adiante.

Atualmente, constituem principais secções de uma repartição iden¬
tificadora, as seguintes espécies de identificação:
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decadactilar,
monodactilar,

palmar.

Passaremos a dar uma ligeira notícia sobre a identificação palmar.
Éste processo de identificação é também conhecido pelo nome de

Quiroscopia.
Palma da mão. -— A palma da mão é dividida em três regiões:

tenar, hipotenar e infra-digital ou superior.
Na identificação palmar toma-se a impressão da região hipotenar

porque os sulcos e cristas papilares nesta região apresentam desenhos
variados, permitindo classificação racional.

Caracteres das impressões palmares. — São os mesmos das im¬
pressões digitais: perenidade — imutabilidade — variabilidade.

Utilidade das impressões palmares. — Segundo Stockis, as impres¬
sões palmares apresentam as seguintes vantagens:

a) Fornecem elementos importantes para a identificação. — Nem
sempre as impressões e fragmentos de impressões digitais encontrados
nos locais de crime, permitem a identificação do criminoso, isto, porque,
inúmeras vezes, estes elementos estão muito apagados, borrados, ou

apresentam um número de linhas muito pequeno, que impossibilitam a

classificação jao menos aproximada, do desenho digital; a impressão
palmar naturalmente, maior que a digital, pode em muitos casos for¬
necer elementos mais completos para a identificação; é que, quando se
encontra uma impressão palmar num local de crime, esta sendo maior
que a digital, contém maior número de pontos característicos; as cristas
papilares, sendo mais extensas, permitem confrontar o desenho palmar.

b) Completa a ficha dactiloscópica. — Nos casos em que a im¬
pressão palmar é tomada regularmente, no ato da tomada da impressão
digital, pode completar a individual dactiloscópica, pelo acréscimo da
fórmula palmar; outra vantagem desta prática, é o desdobramento das
fichas dactiloscópicas de fórmula idêntica, isto é, combinando-se a fór¬
mula dactiloscópica com a palmar.

c) Estigmas profissionais. — Desgastes de papilas quando os
dedos do paciente apresentarem estigamas profissionais, ou papilas
desgastadas, como nos casos de chapeleiros, calceteiros ,pedreiros, lava¬
deiras, domésticos, etc., de modo que não seja possível classificar com
exatidão a sua individual dactiloscópica, a ficha palmar pode resolver
o caso, pois, geralmente, estes estigmas só se encontram nos dedos, e,
muito raramente, na região hipotenar; estudando a questão da identi¬
ficação de pessoas portadoras de estigmas profissionais e papilas
desgastadas, que se apresentavam em número muito elevado no Serviço
de Identificação do Estado de São Paulo, o Dr. Ricardo Gumbleton
Daunt, Diretor do referido Serviço, encarregou o Prof. Oscar Baldijão,
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Perito Químico, da mesma repartição, para estudar um processo que
permitisse melhorar as aludidas impressões; depois de pouco tempo de
estudo e observações o Prof. Baldijão passou a empregar, com ótimo
resultado, as seguintes fórmulas:

N.° 1 -— Fórmula Formol Acética:

Ácido acético
Formol [. ã á
Água

N.° 2 — Mistura deshidratante:

Tetracloreto
Xilol . 1. ã ã
Benzol

N.° 3 — Verniz:

Goma laca ~|
Sandaraca 1. ã ã
Elemi. |

Diluídas em partes iguais de éter e tetracloreto de carbono.

Para aplicação dos reagentes acima, segue-se a seguinte norma:
o paciente deve lavar e enxugar muito bem as mãos; depois, com um
algodão, passa-se os reagentes na ordem acima; só se deve aplicar um
reagente depois que o anterior já se tenha evaporado por completo;
finalmente, procede-se à tomada das impressões digitais, como nos
casos comuns; estes casos que Stockis resolveria pela tomada da im¬
pressão palmar, foram perfeitamente resolvidos no Serviço de Identi¬
ficação de São Paulo, pela aplicação dos reagentes acima citados.

a t

d) Amputação parcial ou total. — Nestes casos, a identificação
palmar parece resolver perfeitamente a questão da identificação.

e) Tomada de impressões palmares. — Foram ideados vários
aparelhos para tomada das impressões palmares que parece-nos não
interessar descrever, porque no Brasil a impressão é tomada conforme
descreveremos quando tratarmos do Sistema ideado pelo Dr. Felisberto
Belleti e que é empregado no Instituto "Félix Pacheco" do Distrito
Federal.

f) Sistema de Identificação Palmar. -— Locard cita os seguintes:
Stockis, Lecha-Marzo, Ferrer, Edward Loth, Wilder e Wentworth;
existe ainda um sistema que poderíamos denominar "Brasileiro" que é
usado pelo Instituto "Félix Pacheco" do Distrito Federal; êste último
não é mencionado pelo referido autor.

O que dissemos sobre Stockis foi baseado no "Traité de Crimina-
listique" — dè Locard —-Vol. 1.°, pág. 389 e seguintes. Pela exposição
acima vimos, ligeiramente, inúmeras vantagens de identificação palmar.
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Entretanto, muitas autoridades julgam que esse processo de iden¬
tificação é falho e inútil; não podemos dizer com segurança se, real¬
mente, a identificação palmar oferece vantagens ou inconvenientes;
entretanto, supomos, deve haver certa dificuldade para a classificação
do desenhos palmares; não combatemos, porém, êste processo de iden¬
tificação. De um modo geral, a identificação palmar tem sido empre¬
gada, só excepcionalmente.

No Brasil, consta-nos que somente o Instituto "Félix Pacheco" do
Distrito Federal dispõe de identificação palmar; sôbre a utilidade do
arquivo palmar nada podemos dizer, pois, não nos foi possível colher
informes sôbre as atividades desta importante secção da Polícia carioca
que, no entanto, se nos afigura útil e necessária. Consta também que
nos Estados Unidos, a identificação palmar só é feita em certos casos,
não mantendo arquivos palmares.

De ordinário, é o seguinte o processo de trabalho: toma-se sempre
as impressões digitais dos suspeitos; quando, 110 local forem encontradas
uma ou mais impressões palmares, toma-se estas impressões dos suspeitos
e procede-se ao confronto, conçluindo-se, portanto, pela sua presença ou
não no referido local.

A perícia é feita, também, pelos pontos característicos, como nos
casos das impressões digitais.

(Ver: Sistema Palmar — Belleti; Sistema Palmar — Stockis;
Sistema Palmar — Wilder).

Fontes de consulta:

Fernando Ortiz — "La Identificación Dactiloscopica", Havana,
1913.

Ferrer — "Manual de Identificación Judicial", Madrid,, 1921, pág.
165.

IDENTIFICAÇÃO PLANTAR

A planta dos pés apresenta sulcos e cristas papilares que permitem
a identificação.

Quando falamos em identificação plantar, somos forçados a con¬
siderar dois casos:

a) identificação da planta do pé (papiloscópica);
b) identificação da pégada (pé calçado ou descalço, sem levar em

conta as papilas).

A primeira espécie tem sido aplicada para a identificação dos
recém-nascidos nas maternidades e, em casos excepcionalíssimos, para
a identificação de criminosos.

A segunda tem aplicação exclusivamente nos locais de crime (V.
"Perícia", neste artigo).
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Histórico. — 0 estudo das papilas das plantas dos pés foi iniciado
por Alix, em 1868, sendo seguido por Fere e outros.

Dentre os mais modernos podemos citar Wilder e Wentworth,
Jerlov, Schlaginhaufen e, ultimamente, o Dr. Carlos A. Urquijo, na
Argentina (V. "Identificação de Recém-Nascidos").

Aplicação. — A identificação plantar tem sido aplicada quase
exclusivamente para a identificação dos recém-nascidos, nas Materni¬
dades (V. "Identificação de Recém-Nascidos").

Anatomia do pé. — "A face inferior do pé ou planta, é cavada
em forma de abóbada e assenta no solo por três pontos de apoio: atrás
pelo calcanhar e, adiante, pelas extremidades do quinto e do primeiro
metatarsiano ("Dicionário e Enciclopédia Internacional", W. W.
Jackson, Rio de Janeiro, pág. 8572).

Luiz de Pina dá a seguinte divisão da planta do pé:
"calcaneana — terço posterior
da abóbada — terço médio
metatársica ■— têrço anterior"

(Luiz de Pina — "Dactiloscopia", pág. 234).

Anatomia da pele. — A identificação plantar está intimamente
ligada à anatomia da pele, como a identificação dactiloscópica e a
palmar.

Sendo a pele recoberta de papilas em tôda a sua extensão, qualquer
região que apresente desenhos suficientemente variados, pode ser to¬
mada como elemento de identificação (V. "Pele").

Classificação do pé. — Alguns autores classificam o pé em:
a) sêco e plano
b) sêco e arqueado
c) cheio e arqueado
d) cheio e plano.

Classificações plantares. — Os principais processos de classificação
plantar, são os seguintes: Wilder e Wentworth, Jerlov e a do Dr.
Cai-los A. Urquijo (V. "Sistemas de Classificação Plantar").

Perícia. — Na perícia das impressões plantares, temos dois casos a
considerar:

1.° —- impressões papilares — ou seja, a perícia sobre as cristas
e sulcos papilares, levando-se em consideração o tipo plantar, subtipo,
os pontos característicos;

2.° — impressões plantwes, propriamente ditas, ou pégadas; são
as impressões deixadas pelos pés calçados ou descalços sobre o solo mole.

No primeiro caso, a perícia é feita como nos casos de impressões
digitais, isto é, estudando-se o tipo, subtipo e os pontos característicos
(V. "Perícia" e "Locais").
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No segundo caso, a perícia é subordinada a dois aspectos: pés des¬
calços e calçados.

Pés descalços. — Hans Gross aconselha o seguinte processo:

a) levantam-se as fotografias das impressões testemunha e sus¬
peita (V. estas palavras);

b) sobre estas fotografias, traça-se uma reta tangenciando o
pequeno artelho e passando sob o grande artelho (A-B);

c) traça-se uma reta C-D, passando pelo lado interior do grande
artelho;

d) o ponto de intersecção das linhas A-B e C-D, servirá de ponto
de partida para todas as medidas que se tiverem de tomar.

Outro processo é o da superposição; consiste em levantar a foto¬
grafia das duas impressões (suspeita e testemunha), as cópias foto-
gTáficas são tiradas em papel transparente, uma em vermelho e a outra
em verde; a razão disto é que estas duas côres compõem o preto;
superpostas as fotografias, as partes coincidentes aparecem em preto e
as não coincidentes, vermelho ou verde.

Pés calçados. — Neste caso, confronta-se a fotografia da impressão
testemunha com o calçado suspeito, levando-se em consideração:

a) o comprimento
b) a largura
c) a curva interior

d) a curva exterior

e) a largura do salto
f) a altura do salto

g) ã curva do salto

h) as curvas externas do salto

i) a linha da base do salto

j) a forma do bico

D as particularidades do calçado.

Quando se trate de impressões modeladas, isto é, as produzidas
sobre o terreno mole, procede-se à moldagem da impressão.

Existem vários processos para o levantamento do molde destas
impressões.

No "Instituto Félix Pacheco", do Distrito Federal, êste trabalho
é executado com gesso "Paris", utilizado em cirurgia.

As paredes da impressão são endurecidas pela aplicação de uma
solução de goma-laca; em seguida, deita-se o gesso, juntando-se pedaços
de pau, fios de ferro ou pedaços de fios de algodão (Leonídio Ribeiro
-— "Polícia Científica").
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Comentário. — A identificação pelas impressões plantares vem
sendo .objeto de estudos desde 1868, estudos estes que foram iniciados
por Alix, que teve seus seguidores.

Wilder e Wentworth lançaram a primeira classificação dos desenhos
plantares; depois dêstes autores, surgiram outras classificações.

Já vimos que a identificação pelas impressões plantares tem sido
aplicada quase exclusivamente aos recém-nascidos (V. "Identificação
de Recém-Nascidos").

Sobre o valor das impressões plantares como elemento de identifi¬
cação, pairam certas dúvidas.

Locard é de opinião que estas não apresentam o requisito da imu¬
tabilidade, embora possuam as qualidades de variabilidade e perenidade;
outros autores e peritos dactiloscópicos são de opinião que estes desenhos
não são imutáveis.

Diante disto, não se pode admitir a identificação plantar, como
elemento perfeito de identificação, pelo menos, enquanto não surgir um
"Herschel" para determinar a imutabilidade ou não das papilas plan¬
tares.

Mencionámos, também, que estas impressões têm sido aplicadas
principalmente, para a identificação de recém-nascidos.

Diante dos argumentos que vimos de expor, poder-se-ia objetar que,
nem mesmo deveria ser aplicada aos recém-nascidos; entretanto, note¬
mos, que estes são identificados com a principal finalidade de se pre¬
venir a troca nos berçários, e que sua permanência nas Maternidades
é muito curta; até aí, a identificação plantar presta relevantes serviços
(V. "Identificação de Recém-Nascidos").

Mesmo que seja verdadeira a afirmativa de que os desenhos pudos-
cópicos não são imutáveis, nestes casos não tem importância, porque,
está claro, esta mudança não se deve operar diàriamente.

Alguns autores vêm ífe batendo pela instituição das identificações
palmar e plantar para substituir a dactiloscópica no ramo civil; preten¬
dem a aplicação das duas primeiras em larga escala, aventando a maior
extensão das impressões palmares e plantares, e a possibilidade de se
proceder à identificação do sêr humano, no berço, sendo esta identifi¬
cação de caráter definitivo; está claro, estas autoridades não aceitam
a negação da imutabilidade dos desenhos pudoscópicos.

Somos forçados a concordar, ainda não existe uma técnica fácil e
perfeita para a tomada das impressões digitais dos recém-nascidos,
resultando disto, a necessidade imperiosa da aplicação das impressões
plantares.

Entretanto, a identificação definitiva poderá ser feita na idade
escolar, conforme muito bem sugeriu o Dr. Ricardo Gumbleton Daunt,
Diretor do Serviço de Identificação de S. Paulo; esta identificação deverá
ser pelas impressões digitais, pois, na referida idade, já se pode tomar¬
as impressões com facilidade e perfeição, como no adulto.
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Os que defendem a aplicação das impressões palmares e plantares
para a identificação civil, naturalmente, não levaram em conta certos
inconvenientes que procuraremos lembrar:

1." — A tomada das impressões palmares e plantares poderá, real¬
mente, ser feita nos recém-nascidos; as primeiras com certa dificuldade
e a última com verdadeira facilidade; fica, assim, fixada a identidade
do sêr humano, tão logo nasce; se esta identificação fôr de caráter
definitivo, forçosamente deverá o identificando receber a carteira de
identidade; quando será expedida esta? provàvelmente na idade esco¬

lar; a carteira de identidade, forçosamente, deve conter a impressão
papilar; se quisermos adotar exclusivamente as impressões palmares e

plantares, qual destas impressões deve ser aposta na carteira? prova¬

velmente, a palmar; neste caso, - que dimensões deverá ter a carteira
de identidade? demais, ela não poderá ser definitiva, pois, a mão de
um adulto é muito maior que a de uma criança em idade escolar ou

de um recém-nascido.

2.° — Deve ser levada muito em conta, a questão da classificação;
por maior que seja o número de tipos e subtipos dos desenhos palmares
e plantares, estes não poderão permitir um elevado número de combi¬
nações ou fórmulas, pois, temos somente dois pés e duas mãos; isto
não acontece com as impressões digitais, pois, havendo a combinação
dos tipos fundamentais, subtipos com os dez dedos, podemos obter um
número elevadíssimo de combinações, o que permite o arquivamento de
milhões de fichas; êste resultado não pode ser obtido pelas impressões
palmares e plantares.

3." — Embora seja do interesse do Estado e do indivíduo dar maior
desenvolvimento e aplicação à identificação civil, não deve, contudo,
ser descurada a identificação criminal, tanto no interesse do Estado
como no da sociedade; a identificação dactiloscópica tem resolvido com

brilhantismo, em todos os países, a descoberta de crimes misteriosos;
os casos mais comuns, têm sido o de simples fragmentos de impressões
digitais; a identificação palmar e plantar, em absoluto não poderiam
chegar a êste resultado, pois:

a) geralmente, tôdas as pessoas seguram os objetos com os dedos
e, mui raramente, com a palma das mãos; estas podem ser colocadas
casualmente, de modo que, só casualmente os laboratórios daetiloscó-
picos têm conseguido a identificação de criminosos pelas impressões
palmares; muitíssimo mais raro ainda, é o encontro de impressões
plantares nos locais de crime; seria ideal, que tôdas as pessoas identi¬
ficadas, tivessem suas fichas nos arquivos monodactilares, o que viria
garantir a descoberta de qualquer criminoso, mesmo primário; entre¬
tanto, esta providência não é possível, em conseqüência dos poucos
elementos que se podem combinar em cada impressão digital, que deve
ser classificada e arquivada isoladamente; êste é mais um argumento
contra a exclusiva identificação pelas impressões palmares e plantares;
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b) nenhum criminoso iria se descalçar para praticar o delito,
donde a quase impossibilidade de se conseguirem impressões plantares
nos locais de crime; embora algumas vezes estas espécies de impressões
tenham prestado auxílio, entretanto, aparecem com raríssima freqüên¬
cia nos locais de crime, pois, mesmo que o criminoso tenha agido des¬
calço, geralmente o suporte não se presta ao levantamento de impressões
papilares pudoscópicas; algumas vêzes, as pegadas (não as impressões
papilares pudoscópicas) têm prestado auxílio na descoberta do crime.

Examinemos o assunto por outro prisma.
A identificação civil só se tornou possível mediante o emprêgo da

Dactiloscopia, em razão da sua eficiência, facilidade e sobretudo à dis-
creção do processo; as impressões papilares em geral, são eficientes;
as digitais são as mais fáceis de se tomar e as mais discretas, donde,
a sua superioridade sôbre as palmares e plantares.

Um dos militantes da substituição da Dactiloscopia pelo sistema
papiloscópico, é o Sr. Humberto Orrego Gautier, perito dactiloscópico
do Chile, que num artigo publicado na "Revista de Identificación y
Ciências Penales", n.° 79, outubro a dezembro de 1941, sob o título
"Estúdio Comparativo de Dactiloscopia e Papiloscopia", sugere a iden¬
tificação papiloscópica na idade escolar; a propósito lembramos que o
artigo citado foi publicado em 1941, enquanto que, em 1934, o Dr.
Ricardo Gumbleton Daunt, Diretor do Serviço de Identificação de São
Paulo, propunha a identificação dactiloscópica na idade escolar; sabemos,
a técnica dactiloscópica permite esta forma de identificação com facili¬
dade e perfeição; daí a inutilidade do processo papiloscópico na idade
escolar, mesmo porque, esta identificação não poderia ser definitiva.

Pelo menos, enquanto não se consiga uma técnica fácil e perfeita
para a identificação dactiloscópica dos recém-nascidos, esta identifica¬
ção na idade escolar, resolve em boa parte o importante problema da
identificação civil, que iria ter como principal campo de ação, a identi¬
ficação escolar, absolutamente necessária, já no interêsse do Estado
já no do estudante.

O Sr. Gautier aponta os processos de subclassificação, como uma das
falhas do sistema dactiloscópico; a-pesar-da combinação dos tipos fun¬
damentais com os dez dedos, há necessidade imperiosa da subclassificação,
que tem dado ótimos resultados; as impressões palmares permitem a
classificação e o arquivamento de um reduzido número de fichas,
pois, os tipos e subtipos podem ser combinados, apenas com as duas
mãos, número muitíssimo inferior aos dez dedos, o que virá reduzir
sensivelmente as possibilidades de arquivamento; o Sr. Gautier mostra-se
entusiasmado com o arquivamento de 4.000 fichas de recém-nascidos;
entretanto, a ilustre autoridade se esquece que os melhores sistemas
de classificação palmar permitem o arquivamento de 10.000 fichas;
acima dêste limite, começa a haver sobrecarga nas diversas fórmulas,
donde a impraticabilidade da identificação palmar e, muito menos, da
plantar; tanto assim, que as repartições identificadoras, na sua maioria,
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não mantém arquivo palmar; com isto, não queremos negar o valor
das impressões palmares que, como temos dito, vem prestando bons
serviços, em certos casos; entretanto, não se pode, na nossa opinião,
manter um arquivo palmar de grandes proporções, nem para se manter
a identificação civil, por êste processo.

As nossas afirmações baseam-se nos sistemas palmares conhecidos;
se o Sr. Gautier, no seu artigo citado, julga possível esta espécie de
identificação, em grande escala, julgamos que tenha descoberto um
novo sistema de classificação palmar e plantar que permita o arquiva¬
mento de milhões de fichas, sem necessidade de desdobramento; entre¬
tanto, a autoridade em questão, não esclarece o sistema de classificação
para se chegar a êste resultado.

IDENTIFICAÇÃO PAPILAR
É o nome genérico dado à identificação por meio das impressões

digitais, palmares ou plantares.

IDENTIFICAÇÃO DE RECÉM-NASCIDOS
A verdadeira identificação civil deveria consistir na identificação

dactiloscópica do recém-nascido; as suas individuais dactiloscópicas
deveriam ser arquivadas na maternidade e nelas deveriam constar as
impressões digitais dos pais nu, pelo menos, da progenitora; quando
do registro do seu nascimento no Cartório de Paz, deveria ser subme¬
tido a nova identificação dactiloscópica, de modo que, no livro de re¬
gistro de nascimentos, constassem suas impressões digitais.

Só assim, ficaria garantida definitivamente sua verdadeira iden¬
tidade.

Entretanto, a identificação dactiloscópica dos recém-nascidos tem
apresentado sérias dificuldades do ponto de vista técnico.

Devemos considerar, em primeiro lugar, a quase nula saliência de
suas cristas papilares, além, da sua extrema finura, donde a quase
ausência dos sulcos interpapilares; os dedos extremamente pequenos,
as mãos quase constantemente fechadas, e sua natural resistência para
abri-las.

Foram tentados vários processos para se conseguir as impressões
digitais dos recém-nascidos, e, diante destas dificuldades, a maioria das
autoridades interessadas no assunto passaram a utilizar-se das impres¬
sões palmares e plantares; o uso destas tem-se generalizado nas
maternidades, constando tenham conseguido bons resultados; entretanto,
ao que sabemos, não existe, ainda, em nenhum país o entrosamento
entre a identificação dos recém-nascidos e o registro civil, o que con¬
tinua constituindo uma verdadeira lacuna.

Antes da aceitação da dactiloscopia e, posteriormente, da papilos-
copia, como ciência de identificação, existiam outros processos que,
ainda, estão em uso, embora a identificação plantar venha ganhando
terreno.



— 251 —

A principal preocupação na identificação dos recém-nascidos, é
evitar a troca dos mesmos nos berçários, de vez que, não é possível
diferençá-los pela fisionomia.

O Dr. Carlos A. Urquijo, no seu importante trabalho "Pelmatosco-
pia", divide os processos de identificação dos recém-nascidos, em arti¬
ficiais e naturais.

Processos artificais — consistem na aplicação de nomes, letras,
números, palavras, aplicados ao corpo da criança por meio de uma tela
adesiva, ou medalha; ios números e letras podem ser gravados sôbre
a pele por meio dos raios ultra-violeta.

Processos naturais — consistem no assinalamento descritivo, o
sistema antropométrico, a fotografia, a dactiloscopia (impressões di¬
gitais), pelmatoscopia (impressões plantares), pelametoscopia (im¬
pressões palmares).

Estes processos, com exceção dos três últimos, não apresentam
resultados apreciáveis; o antriopométrico é simplesmente inaplicável ao
recém-nascido; seria preferível adotar os processos artificiais, a ter
de aplicá-los.

Conforme já mencionámos, os processos mais empregados eram os
artificiais; a dactiloscopia foi tentada em inúmeros lugares, sendo
substituída pelas impressões plantares.

Estudemos isoladamente cada um dos processos papiloscópicos.
Dactiloscopia. — Refere o Dr. Urquijo, no trabalho citado, que o

Prof. Juan B. Gonzalez, diretor da Maternidade do Hospital Alvarez,
conseguiu boas impressões digitais, com o emprego de uma técnica de
sua criação.

Em 1897, o Prof. Salvatore Ottolenghi, de Roma, tentou a identi¬
ficação dactiloscópica dos recém-nascidos.

Em 1914, o Dr. Fernando Pozzo, na Argentina, sugeriu a conve¬
niência de se proceder à identificação dactiloscópica dos recém-nascidos,
e que, os registros civis comunicassem os nascimentos à Oficina
Dactiloscópica.

Em 1915, Vucetich apresentou um ante-projeto de lei do "Registro
eral de Identificação", no qual sugeriu a .obrigatoriedade da identifi¬
cação dos recém-nascidos, pelo processo dactiloscópico; o referido pro¬
jeto não entrou em vigor.

Em 1921, o Dr. Reyna Almandos publicou, na "Revista de Identi-
ficación y Ciências Penales", impressões digitais de recém-nascidos.

Em 1924, Sorrentino e Sympa, depois de uma série de experiências,
concluíram que, a partir da 2.a ou 3.a semana era fácil, utilizar as
impressões digitais dos recém-nascidos.

Em 1926, Milton Olinto de Arruda tentou empregar as impressões
digitais para a identificação de recém-nascidos; reconhecendo as difi¬
culdades técnicas, optou pelas impressões plantares.
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Em 1927, iO Dr. Enrique A. Pardo tentou a identificação dactilos-
cópica dos recém-nascidos, pelo sistema de Vucetiéh, na Argentina.

Em 1929, o Dr. Samuel Madrid Paes, Diretor da Casa de Expostos,
em Buenos Aires, instituiu a identificação dactiloscópica de recém-
nascidos, não tendo conseguido resultados satisfatórios; em 1937 o
sistema dactiloscópieo foi substituído pelo plantar.

Em 1933, Rui de Castro Quintanilha reconheceu a impossibilidade
de se obter as impressões digitais dos recém-nascidos.

Em 1937, Oscar Baldijão, perito químico do Serviço de Identificação
de São Paulo, apresentou uma nota prévia à 1." Semana Paulista de
Medicina Legal, discorrendo sobre as impressões digitais d,os recém-
nascidos, afirmando ter obtido tais impressões, com 10 minutos, 30
minutos e 1 hora de vida.

Em 1938, Veiga de Carvalho e Leão Bruno apresentaram à Socie¬
dade de Medicina Legal e Criminologia de São Paulo, um trabalho
intitulado "A Dactiloscopia dos Recém-Nascidos. — Nova Técnica"; no
referido trabalho, os autores instituíram a tomada das impressões
digitais dos recém-nascidos por meio de substâncias gordurosas, em¬
pregando o papel celofane incolor, com o que obtinham impressões;
estas, depois de reveladas, seriam fotografadas.

Em 1943, o Dr. Luiz Aguirre Horta Barbosa publicou, na "Revista
de Ginecologia e Obstetrícia", um trabalho intitulado "Identificação
Dactiloscópica do Recém-Nascido", no qual discorre sobre os trabalhos
até então realizados neste importante setor, afirmando ter conseguido
impressão digital do recém-nascido, com o emprego de tinta de im¬
prensa; comenta o uso dos contensores, considerando-os um problema
ainda não resolvido.

Palametoscopia (Impressões palmares). — Em 1903, Wilder estu¬
dou e estabeleceu um processo de classificação das impressões palmares;
foi o primeiro que tratou do assunto; seu sistema de classificação pal¬
mar é considerado complexo.

Posteriormente, Stockis e Lecha Marzo tentaram simplificar a
classificação palmar de Wilder, não tendo conseguido resultados muito
satisfatórios.

Em 1946, G. Palmar Pond, nos Estados Unidos, apresentou um
importante trabalho sôbre as impressões palmares.

Becerro de Bengoa lançou um interessante sistema de classificação
palmar, no Uruguai.

Em 1940, o "Instituto de Maternidade da Sociedade de Beneficência
de Buenos Aires", adotou a identificação palmar para os recém-nascidos.

Pelmatoscopia (Impressões plantares). — Wilder e Wentworth
foram os primeiros que estudaram a aplicabilidade das impressões plan¬
tares para a identificação dos recém-nascidos, lançando um sistema de
classificação plantar; o referido sistema começou a ser ensaiado em 1918,
na Maternidade de Chicago.



Em 1928, Jerlow, Ba Suécia, lançou um novo sistema de classificação
plantar, baseado na classificação dactiloscópica de Henry.

Em 1931, o "Hospital Tornú", de Buenos Aires, instituiu a identifi¬
cação regular dos recém-nascidos, por meio das impressões plantares;
acha-se à frente deste importante trabalho, o Dr. Carlos A. Urquijo, que
tem conseguido ótimos resultados, tendo lançado um sistema próprio de
classificação das impressões plantares, publicando um importante traba¬
lho, em 1944, intitulado "Pelmatoscopia".

Em 1941, as Maternidades "Pedro A. Pardo" e "Samuel Gache",
adotaram a identificação plantar para os recém-nascidos.

Pelo exposto, vemos que as impressões plantares, em primeiro
lugar, têm sido adotadas para a identificação dos recém-nascidos; em
segundo plano estão as palmares; as impressões digitais foram rele¬
gadas a último plano, embora tenham sido as primeiras utilizadas para
êste fim.

Conquanto as impressões digitais apresentem a grande vantagem
da simplicidade de classificação e possam realizar a identificação defini¬
tiva dos recém-nascidos, as autoridades que se dedicaram ao assunto
resolveram adotar, embora paulatinamente, as plantares, em virtude
das dificuldades de ordem técnica que se encontram na tomada das
impressões digitais dos recém-nascidos e da relativa simplicidade para
a tomada das impressões plantares.

Temos observado, em muitas Maternidades, a identificação plantar
é imperfeita, pois, é levada a efeito antes da remoção do "vernix
caseose", o que torna a impressão simplesmente ilegível, sendo na sua
maioria verdadeiros borrões; não nos ariscaremos a afirmar que isto
aconteça em todos os estabelecimento desta natureza, pois, não tivemos
ocasião de verificar "de visu" o processo de trabalho em todos êles;
entretanto, na maioria, observa-se êste fato que, afinal, destrói, p,or
completo, o valor identificativo da impressão.

Mesmo que a identificação plantar dos recém-nascidos venha
ganhando terreno dia a dia, a identificação continua sofrendo uma
falha imperdoável: esta áidentificação ainda não está ligada ao registro
civil, donde a imperfeição do processo de trabalho; para sanar êste
inconveniente, só mesmo um ato governamental.

Em vista dos resultados obtidos pela tomada das impressões di¬
gitais dos recém-nascidos, somos de opinião que esta causa ainda não
está perdida; depende unicamente do aperfeiçoamento da técnica para
a tomada das impressões digitais; tem-se «bservado que é fácil a tomada
destas impressões quando os lactentes estão dormindo.

A identificação pelas impressões digitais tem a grande vantagem
de resultar definitiva; os desenhos digitais são perfeitamente idênticos
a sí mesmos; tomada a individual dactiloscópica dos recém-nascidos, poder-
se-ia enviar uma para o registro civil, ,outra ao Serviço de Identificação
e a terceira ficaria arquivada na Maternidade; o registro civil procederia
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ao registro do nascimento, o Serviço de Identificação daria o número do
registro geral; estaria, assim, completa a identificação do novo sér;
numa idade mais adiantada, seria suficiente proceder ao confronto de
suas impressões digitais.

As impressões plantares não permitem chegar-se a êste resultado:
1." — porque a imutabilidade dos desenhos plantares é, ainda,

assunto discutido;
2." — numa idade mais adiantada, seria difícil a tomada das im¬

pressões plantares;
3.° — porque não é possível manter um arquivo plantar numeroso,

pela fórmula plantar, em razão da deficiência do número de combi¬
nações.

Entretanto, a identificação plantar presta ótimos serviços como
identificação provisória, enquanto o recém-nascido permanece na Ma¬
ternidade, a-fim-de evitar-se a troca nos berçários; fora desta van¬
tagem, que deve ser respeitada, não encontramos nenhuma outra, pois,
a identificação do recém-nascido deve ser DEFINITIVA; seria a iden¬
tificação praticada quando do seu nascimento, perdurando durante tôda
sua existência, evitando, assim, o furto ou troca criminosa de identidade.

Somente a identificação dactiloscópica pode prevenir estes casos,

chegar a êste resultado, porque somente as impressões digitais permitem
a classificação pela respectiva fórmula, embora existam milhões de indi¬
viduais dactiloscópicas, o que não acontece com as impressões palmares
e plantares.

Fontes de consulta:

Dr. Carlos A. Urquijo — "Pelmatoscopia", Buenos Aires, 1944.
Dr. Luiz Aguirre Horta Barbosa — "Identificação Dactiloscópica do

Recém-Nascido", in "Revista de Ginecologia e Obstetrícia",
Tômo I, Janeiro, 1943.

IDENTIFICAR

"É estabelecer a identidade de um indivíduo"... (Luiz de Pina,
"Dactiloscopia", pág. 24).

A identificação tem por fim determinar a personalidade.
"É necessário, pois, que a identidade corresponda à personalidade"

(Luiz de Pina — "Dactiloscopia").

IDIOTAS

Procurando-se determinar a hereditariedade dos desenhos digitais,
algumas autoridades tentaram estabelecer as tendências individuais, pelo
estudo dos desenhos dígito-papilares.
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Assim, algumas autoridades chegaram à conclusão de que os idiotas
apresentam os desenhos digitais do tipo degenerativo em arco (tipo
simiêsco); este arco não é perfeito, constituindo, porém, um desenho
semelhante ao apresentado pelos antropóides, que na generalidade dos
sistemas dactiloscópicos, seriam classificados como "anômalos" (V. esta
palavra).

Feré, citado por Vaschide e outros, observou que os idiotas e dege¬
nerados apresentam abundância de verticilos do tipo "espiral anelado".

Temos estado em contacto com pessoas que apresentam êste tipo de
desenho digital, sem que, contudo, apresentem qualquer sintoma de
demência.

Inúmeras tentativas têm sido feitas, principalmente nos arquivos
monodactilares, com o fim de se determinar as tendências criminosas
através dos desenhos digitais; infelizmente, estes estudos não conduziram
a resultados positivos, até o presente.

INÁCIO AUGUSTO LINHARES (Cap. Ten. Comissário). — V. "His¬
tórico".

IMPRESSÃO

Frecon dá a seguinte definição: "É uma figura produzida quer
por uma parte do corpo, quer por um objeto qualquer, impregnado ou
não de matéria corante; figura que indica a forma, ou ao menos, os
contornos da parte que a determinou e, cujo estudo minucioso permite
estabelecer a identidade de uma pessoa e suas relações ou intervenção
de um sujeito em um fato criminoso" (Fernando Ortiz — "La Identifi-
cación Dactiloscópica", Havana, 1913).

Denomina-se, também, impressão, a reprodução dos desenhos papi-
lares (digitais, palmares .plantares), sobre o papel, por meio da tinta
preta de imprensa (V. "Tomada de Impressões Papilares", "Impressões
Palmares", "Impressões Plantares", "Impressões Digitais").

A Dactiloscopia tem interêsse no estudo das impressões deixadas
pelos dedos, palma das mãos e planta dos pés (impressões digitais, pal¬
mares e plantares); é nesta espécie de impressões que repousa tôda a
perícia dactiloscópica, com o propósito de estabelecer a identidade do
criminoso.

Estas impressões podem ser encontradas nos locais de crime, sob três
aspectos: visíveis, latentes, modeladas.

Algumas autoridades afirmam que se podem encontrar sob dois
aspectos, visíveis e latentes; na primeira categoria estão incluídas as
impressões visíveis propriamente ditas e as modeladas, que, na realidade,
também são visíveis.

As impressões visíveis são as deixadas sobre qualquer suporte (V.
esta palavra) pelos dedos, mãos ou pés impregnados de matéria corante.
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As impressões modeladas são as deixadas pelas mesmas partes do
corpo, declaradas sôbre qualquer substância plástica.

As impressões latentes são deixadas pelos dedos, mãos ou pés limpos
sôbre qualquer suporte.

Estas impressões são encontradas nos locais de crime; são deixadas
casualmente pelo criminoso, denunciando, assim, sua presença no local.

São inúmeros os casos de descoberta de criminosos, por meio dêstes
preciosos indícios, sem qualquer outro.

Estes indícios são aproveitados de maneira diferente, segundo sua
espécie.

As impressões visíveis e modeladas são aproveitadas por meio da
fotografia direta, isto é, fotografando-se a impressão no próprio local;
quando seja possível transporta-se o objeto para o laboratório, proce-
dendo-se aí a fotografia.

As impressões latentes são também fotografadas ,porém, depois de
passarem por um processo de revelação; - esta é feita por meio de rea¬
gentes ou reveladores (V. "Reagentes e Reveladores").

Para esta revelação leva-se em conta a côr e a natureza do suporte.
*

Ültimamente, a experiência tem simplificado sobremodo êste pro¬
cesso de trabalho; via de regra, leva-se em conta a côr do suporte;
somente em certos casos, toma-se em consideração a sua natureza. (V.
"Revelação das Impressões Latentes").

Assim, aproveitadas as impressões papilares encontradas nos locais
de crime, são elas transportadas para o laboratório; o transporte das
impressões latentes reveladas é feito por meio de películas (V. esta
palavra), procedendo-se, então, à sua fotografia.

Terminada esta, são as impressões encaminhadas ao arquivo rnono-
dactilar, onde se procederá à pesquisa; quando houver suspeitos, pro-
cede-se ao confronto.

Constatada a identidade da impressão encontrada no local de crime,
procede-se à ampliação fotográfica da encontrada no local (impressão
testemunha) e da autêntica (impressão suspeita), em diâmetro igual
(geralmente cinco diâmetros), procedendo-se, então, ao assinalamento
dos pontos característicos (V. estas palavras); terminado êste trabalho,
procede-se à preparação do laudo (V. esta palavra) ao qual, serão
anexadas as fotografias acima, que servirá para instruir o processo.

IMPRESSÃO ACANALADA

É a impressão digital tomada com o auxílio da canaleta (V. "To¬
mada de Impressões Papilares").

IMPRESSÃO DE ADULTOS (V. "Tomada de Impressões Papilares").

IMPRESSÃO DE CADÁVERES (V. "Identificação de cadáveres" e
"Tomada de Impressões Papilares").



IMPRESSÃO DE CONTROLE (ou Impressão Plena).

É a impressão simultânea dos dedos indicador, médio, anular e

mínimo de ambas as mãos, na parte inferior da individual dactiloscó-
pica.

Êste tipo de impressões é usado nas fichas adotadas pelos Sistemas
de Henry e de Olóriz.

Tem a grande vantagem de permitir ao pesquisador verificar a

possível troca de dedos ou de mãos, quando da tomada das impressões
digitais.

Êste fato é muito comum, ocasionando sérios transtornos no ar¬

quivamento da individual.
Uma simples troca de dedos, pode levar a individual para lugar

completamente diferente no arquivo dactiloscópico.
A ficha de controle, ou impressões de controle, permitem verificar

com facilidade e precisão estes casos, pois, os dedos indicador, médio,
anular e mínimo são aplicados sôbre a ficha simultâneamente, não
havendo, assim, possibilidade de troca.

As fichas adotadas 110 sistema de Vucetich, não permitem a tomada
dêste tipo de impressões, devido suas dimensões; tèntou-se a tomada
das impressões de controle no verso da individual dactiloscópica, o que,

afinal, não resolveu o problema, pois, não é prático, e talvez, não seja
possível confrontar as impressões do anverso com as do verso da ficha,
a menos que, se confronte o anverso de uma com o verso de outra,
o que não nos parece muito prático.

IMPRESSÃO DE RECÉM-NASCIDOS (V. "Identificação de Recém-
Nascidos").

IMPRESSÃO DIGITAL

É a reprodução do desenho digital sôbre o papel, por meio da tinta
preta de imprensa (V. "Tomada de Impressões Papilares").

Estes desenhos são só contidos na 3." falange dos dedos, com exce¬

ção dos polegares, em que se encontram na 2." falange.
É nestas falanges que se encontram os desenhos suficientemente

variados para se proceder à identificação individual.
Não obstante, a dra. Maria Ploetz Radmann, estudou as impressões

digitais da 2/ falange dos dedos (l.a dos polegares), classificando-as
em 29 tipos (Luiz de Pina, "Dactiloscopia").

São também denominadas impressões digitais, as deixadas pelo
simples contacto dos dedos com qualquer superfície lisa (V. "Impres¬
sões"), fato êste muito comum nos locais de crime.
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IMPRESSÃO LATENTE

São as impressões deixadas sobre qualquer superfície lisa, pelo
contacto dos dedos, pés, iOU mãos limpos.

A causa determinante desta espécie de impressões, são as gotas de
suor que correm continuamente através dos poros; entra, também, em

conta, a pequena quantidade de substâncias gordurosas oriundas das
glândulas sebáceas, que se encontram na testa, nas narinas, atrás das
orelhas, no couro cabeludo (V. "Glândulas Sebáceas" e "Glândulas
Sudoríparas").

As impressões latentes não são visíveis a ôlho nú; são porém, loca¬
lizadas pela luz oblíqua que é projetada por meio de uma lanterna
elétrica.

Seu aproveitamento é feito por meio da revelação, que é processada
por meio dos reagentes ou reveladores (V. "Reagentes e Reveladores").

Êste processo é subordinado à côr e, algumas vêzes, à natureza
do suporte.

Nos casos mais gerais, leva-se em conta a côr do suporte; quando
o suporte fôr claro ou branco, emprega-se o negro de fumo; quando
fôr preto ou escuro, emprega-se o carbonato de chumbo.

O caso clássico em que se leva em conta a natureza do suporte, é
o das impressões latentes sobre o papel; neste caso, empregam-se os

vapores de iodo, ou o iodeto de amido (V. "Reagentes e Reveladores").
A maior porcentagem das impressões encontradas nos locais de

crime, são as latentes.
Estas impressões, depois de reveladas, podem ser fotografadas

diretamente no local ou transportadas para o laboratório, por meio
de películas, onde são fotografadas e encaminhadas ao arquivo mono-
dactilar para a respectiva identificação por confronto ou pesquisa.

IMPRESSÃO MODELADA

É a deixada pelo decalque dos dedos, mãos ou pés ,sôbre qualquer
substância plástica.

Seu aproveitamento e transporte é feito por meio da fotografia
direta (no local do crime), quando não seja possível transportar o

suporte (V. esta palavra), para o laboratório.

IMPRESSÃO PLANA

É a reprodução do desenho digital sobre o papel, por meio da tinta
preta de imprensa, obtida pela simples aposição do dedo sobre o papel.

É uma impressão incompleta, servindo, porém, como ficha de
controle; quando muito, pode ser admitida nas carteiras de identidade;
em todo .o caso, julgamos, nestes documentos, o mais acertado, é a

aposição da impressão rolada.
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IMPRESSÃO PLENA (V. "Impressão de Controle").

IMPRESSÃO TESTEMUNHA

É a impressão encontrada no local de crime.
Recebe o nome de "impressão testemunha", porque é a "testemunha

muda que não mente", da presença do seu portador no local de crime.
A impressão testemunha não afirma a autoria do delito; atesta,

apenas, a presença do indiciado no local de crime.

A impressão testemunha é confrontada com a "impressão suspeita"
(V. estas palavras), a-fim-de se estabelecer sua identidade.

IMPRESSÃO SUSPEITA

É a impressão integral, completa, de uma determinada pessoa, de
quem se suspeita ser autora de um determinado delito.

A impressão suspeita é confrontada com a "Impressão Testemunha",
a-fim-de se estabelecer a autoria do delito.

IMPRESSÃO ROLADA

É a obtida pela rotação completa do dedo entintado sobre o papel
(V. "Tomada de Impressões Papilares").

É uma impressão completa, pois, abrange todos os elementos do de¬
senho digital, inclusive os deltas, mesmo que estejam próximos da unha.

Apresenta o inconveniente de ser muito extensa, necessitando-se,
para seu emprego, fichas dactiloscópicas muito grandes.

O sistema de Henry, adota esta espécie de impressão.

IMPRESSÃO VISÍVEL

É a deixada nos locais de crime, pelos dedos, mãos ou pés impregna¬
dos de matéria corante (V. "Impressão").

IMUTABILIDADE (V. "Postulados da Dactiloscopia").
í

INDEFINIDO

Subtipo de presilha ou verticilo que não possa ser subclassificado
(Sistema Dactiloscópico de Olóriz).

i

ÍNDIA (V. "Histórico").

ÍNDICE ONOMÁSTICO (V. "Fichário Onomástico").

INDÍCIOS (V. "Locais de Crime").
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INDIVIDUAL DACTILOSCÓPICA

É a ficha dactiloscópica contendo as impressões simultâneas dos dez
dedos.

Não existe um modelo uniforme de ficha dactiloscópica, isto é,
não existe um único modelo para todos os sistemas dactiloscópicos.

Cada sistema adota um modelo diferente; os países que adotam o

Sistema de Vucetich .empregam o mesmo tipo de fichas dactiloscópicas,
embora não respeitem as mesmas dimensões (V. "Picha Dactiloscó¬
pica").

No Sistema de Vucetich, a individual dactiloscópica é dividida em:

Série — mão direita.

Secção — mão esquerda.

A Série (mão direita), subdivide-se em: '

Fundamental — polegar direito.
Divisão — demais dedos da mão direita.

A Secção (mão esquerda), subdivide-se em:

Subclassiíicação — polegar esquerdo.
Subdivisão — demais dedos da mão esquerda.

A subclassiíicação (polegar esquerdo) tem grande importância no
arquivamento da individual dactiloscópica: determina a còr dos cartões
indicadores e separadores (V. "Arquivamento Dactiloscópico Decadacti-
lar").

A fundamental (polegar direito) tem também grande importância,
porque serve de fulcrum para a distribuição das individuais pelo arquivo;
esta forma de distribuição é aceita universalmente; quase todas as
repartições identificadoras que empregam o ÍSistema de Vucetich, lan¬
çam mão deste processo.

Não obstante, nos diversos esquemas que temos dado neste trabalho,
temos procedido à distribuição pelo polegar esquerdo que, neste caso,
desempenha duas funções: a da distribuição das individuais pelos
escaninhos e a determinação da côr dos cartões indicadores e separa¬
dores; neste caso, o polegar direito passa a desempenhar uma função
secundária, servindo, apenas, como primeiro elemento de combinação.

Embora tenhamos procedido assim, somos de opinião que a côr
pode ser determinada pelo polegar direito que, assim, passará a "co¬
mandar" todo o processo de arquivamento.

De qualquer forma, somos de opinião que, quer se aplique um
processo ou outro, não se incorre em êrro, pois, depende apenas de se
convencionar o processo a seguir.
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A distribuição feita pelo polegar esquerdo, apresenta a vantagem
de manter sempre juntos os cartões da mesma cor, o que, no arquiva¬
mento horizontal, facilitará muito a busca de escaninhos (V. "Arquiva¬
mento Dactiloscópico Decadactilar").

A individual dactiloscópica é, em última análise, a expressão do
nome natural do indivíduo; o nome que usamos (prenome e sobrenome,
ou nome de família), não é o nosso nome natural; êste é o que existe
nos nossos dedos, desde o sexto mês de vida fetal e perdura até à putrefa¬
ção cadavérica; é êste nome que nos distingue perfeitamente de todas as

outras pessoas, não permitindo sejamos confundidos; existem milhares
de nomes comuns (pessoais), perfeitamente idênticos, o que tem criado
confusão de pessoas; isto não acontece com o nome natural (decorrente
dos desenhos digitais).

Pudéssemos traduzir em letras do alfabeto o tipo fundamental,
subtipo, pontos característicos e demais particularidades de uma im¬
pressão digital, e combiná-las convenientemente, formaríamos o jiome

natural de uma pessoa, tão perfeito, que não haveria possibilidade de
nomes idênticos.

E, êste nome natural, somente poderia ser obtido por meio da indi¬
vidual dactiloscópica.

Obtida a individual dactiloscópica, é ela submetida à classificação,
segundo o sistema dactiloscópico empregado.

Podemos dizer, existem dois processos de classificação em cada
sistema; um consiste apenas, na leitura da individual e sua inclusão
no maço correspondente; outro, consiste em marcar a individual, isto
é, colocar sobre a impressão de cada dedo, o símbolo ou símbolos cor¬

respondentes.

Julgamos êste processo melhor que o antecedente, pois, não só
facilitará a classificação, como o arquivamento, permitindo, ainda, pre¬
venir qualquer erro.

Porém, antes do arquivamento a individual é pesquisada; a pesquisa
consiste em procurar no arquivo, uma individual dactiloscópica idêntica;
esta pesquisa é feita no maço correspondente e processa-se pelas im¬
pressões digitais, isto é, é feita pela leitura do desenho digital; obtida
a individual correspondente no arquivo, verificamos que o interessado
fôra identificado anteriormente; no caso negativo, isto é, quando não
haja individual no arquivo, verifica-se que o interessado passa pela
primeira vez pela repartição.

Esta informação é importante, pois, no arquivo deve ficar apenas
uma individual de cada pessoa identificada, excluídos os casos de tipos
limites (V. estas palavras) ; quando houver tipos limites, haverá no

arquivo tantas individuais quantos os tipos limites; assim, podemos
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estabelecer, nestes casos, o mínimo de duas individuais (quando haja
um só dedo com tipo limite) e no máximo vinte individuais (quando
todos os dedos apresentem este caso).

A leitura da individual deve começar pela série (mão direita),
partindo do polegar, e terminar pela mão esquerda (secção), sendo o
mínimo esquerdo o último dedo enunciado.

Há dois processos para a leitura da individual dactiloscópica:
1." — enunciam-se primeiramente todos os dedos da série (mão

direita) e depois, todos os dedos da secção (mão esquerda);
2.* — enunciam-se primeiramente os dois polegares, depois os

quatro dedos da mão direita e, por último, os quatro dedos
da mão esquerda.

Exemplo: Seja a fórmula dactiloscópica

E — 3333

I — 2222

Pelo primeiro processo, a leitura seria feita da seguinte maneira:
E, três mil trezentos e trinta e três; I, dois mil duzentos e vinte e
dois; pelo segundo processo: E-I, três mil trezentos e trinta e três, dois
mil duzentos e vinte e dois.

Está claro, êste é o processo da leitura da individual dactiloscópica
no Sistema de Vucetich.

Fontes de consulta:

Juan Vucetich — "Dactiloscopia Comparada"', págs. 86, 87.
Manuel Viotti — "Dactiloscopia e Policiologia", pág. 112.

INDIVIDUALIDADE DOS DESENHOS DIGITAIS

O mesmo que "Variabilidade" (V. "Postulados da Dactiloscopia").
Muitos autores referindo-se aos "Postulados da Dactiloscopia",

mencionam a "Individualidade dos Desenhos Digitais", para designar a

"Variabilidade".

Entretanto, julgamos não ser êste têrmo muito apropriado, pois,
a "Individualidade dos Desenhos Digitais", não decorre unicamente da
"Variabilidade", porém, de outros fatores que determinam a identidade
da impressão digital, tais como:

a) a espessura das cristas' papilares;
b) o espaço interpapilar;
c) os poros, considerados sob vários aspectos (V. "Poroscopia") ;

d) os "pontos característicos", principal subsídio para a determi¬
nação da identidade de uma impressão papilar.
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A "Individualidade dos desenhos digitais", não é objeto de estudos
puramente teóricos; observada deste ponto de vista, a prática demonstrou,
durante várias dezenas de anos, que os desenhos digitais são absoluta¬
mente individuais — variando de dedo para dedo na mesma pessoa, de
pessoa para pessoa, desafiando as leis de hereditariedade e os fatores
étnicos.

INNER TERMINUS

Sistema Dactiloscópico — Henry. — É o centro do dactilograma,
quando se trate de presilhas, verticilos ou compostos.

Nas presilhas, contam-se as linhas existentes entre o "Inner Ter-
minus" (centro da figura) e o "Outer Terminus" (delta).

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO
Bahia. — Nome da repartição identificadora da Bahia.

Distrito Federal. — Antigo "nome da repartição identificadora
pelo sistema dactiloscópico.

Posteriormente passou a denominar-se "Instituto Félix Pacheco",
em homenagem ao Dr. Félix Pacheco, ex-diretor do "Gabinete de Identi¬
ficação Antropométrico" do Distrito Federal, que introduziu a identi¬
ficação dactiloscópica naquela Capital, tendo, para isto, recorrido às
autoridades competentes e procedido a uma intensa propaganda pelos
jornais; instituído por êle, o sistema dactiloscópico no Distrito Federal,
dali irradiou para todo o Brasil; em última análise, deve-se ao Dr.
Félix Pacheco o fato de ter sido o Brasil, o primeiro país sul-
americano que adotou a identificação dactiloscópica, depois da Ar¬
gentina.

INSTITUTO FÉLIX PACHECO

(V. "Instituto de Identificação — Distrito Federal").

INSTITUTO MÉDICO-LEGAL

Nome da repartição identificadora do Estado do Pará.

INTERROGANTE

Sistema Dactiloscópico — Olóriz. — Subtipo de presilha; quando
o núcleo se apresenta sob a forma de um ponto de interrogação (Ferrer
— "Manual de Identificación Judicial", pág. 49).

INTERRUPÇÃO (V. "Pontos Característicos").

ISRAEL CASTELLANOS (Dr.) (V. "Histórico").
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L

L — (Loop) — (Sistema de Henry). Corresponde à presilha no
Sistema de Vucetich.

LAÇO

O mesmo que Presilha (Luiz de Pina — "Dactiloscopia", pág. 137).

LARSON (J. A.) (V. "Histórico").

LAUDO

Dizem os dicionários que "é o parecer do juiz arbitral".
Na realidade, funciona como "juiz arbitral", toda pessoa especia¬

lizada em determinado assunto.

O laudo tem fim elucidar a prova material do crime.
Assim, em cada ramo da "Polícia Técnica", é emitido o laudo,

esclarecendo o juiz sobre determinado aspecto da questão.
O laudo de perícia dactiloscópica é elaborado à vista das "Impres¬

sões Testemunhas" e "Impressões Suspeitas"; estabelecida a identidade
da impressão testemunha, elabora-se o laudo.

Êste é confeccionado à requisição da autoridade competente; men¬
ciona o local, dia, hora em que foram levantadas as "Impressões Teste¬
munhas", dando, ainda, um resumido histórico do caso.

Deve esclarecer as peças que serviram para o exame; o laudo é
ilustrado com as impressões testemunha e suspeita, ampliadas em cinco
diâmetros, tendo assinalados os pontos característicos coincidentes,
mencionando o nome do autor do delito, e o número do seu registro
geral; é assinado por dois peritos.

Quando a impressão testemunha não é identificada, por falta
de elementos, de nitidez, ou porque o autor não tenha fichas no arquivo
monodactilar, nem possa ser confrontada porque não existam suspeitos,
ou quando estes confrontos tenham resultados negativos, não se elabora
o laudo; a impressão ou impressões testemunhas são arquivadas, para
futuros confrontos, pois, muitas vezes decorrido algum tempo, o me¬
liante cai nas malhas da polícia, sendo, então, responsabilizado pelos
crimes anteriores dos quais, aparentemente, ficara impune.

LAVADEIRAS (V. "Dactiloscopia Clínica").

LECHA MARZO (V. "Histórico").

LEGISLAÇÃO
A instituição de um sistema de identificação, é sempre o resultado

de um ato governamental (Lei, Decreto, Portaria, Aviso, etc.).



— 265

Assim, no Brasil, como nos demais países, a identificação foi sendo
instituída por força de leis, decretos, etc., desde que a fotografia cons¬
tituía o processo mais perfeito de identificação; fato idêntico ocorreu

quando o sistema antropométrico de Bertillon estava no cartaz; a his¬
tória repetiu-se com a Dactiloscopia.

Pudéssemos coligir todos os atos governamentais de todos os

países e teríamos o histórico completo e verdadeiro da identificação.
Pelo que nos foi possível fazer neste setor, conseguimos verificar

que as leis do govêrno do Brasil, emanadas em diferentes épocas, tra¬
tando da identificação, jamais o foram de caráter federal; as baixadas
pelo govêrno federal, sempre se referiram ao Distrito Federal; algumas
fizeram menção a todo o território nacional, sem contudo, constituírem
verdadeiras determinações para a adoção do sistema dactiloscópico, em
todo país.

As leis do govêrno federal, com fôrça para todo o território
nacional, em questão de identificação dactiloscópica, são mais ou menos
recentes; as relativas à época da instituição da Dactiloscopia no nosso
país, tiveram fôrça, apenas, no Distrito Federal, pois, rezavam, taxa¬
tivamente esta circunstância.

À medida que a identificação dactiloscópica foi ganhando terreno
no território nacional, os governos estaduais foram baixando leis relati¬
vas à instituição do então novo sistema de identificação, seguindo as
pegadas da repartição identificadora do Distrito Federal.

Assim, verificamos que as primeiras leis baixadas no Brasil, sôbre
a identificação dactiloscópica, foram do govêrno federal e tiveram efeito
apenas no Distrito Federal.

No presente trabalho, dividiremos as leis em duas categorias
principais: federais e estaduais; as primeiras, serão subdivididas, por
sua vez, em duas categorias: com efeitos no Distrito Federal e com

efeitos em todo o território nacional.

Pelo estudo destas leis, verificamos que o nosso govêrno vem
atendendo, aos poucos, ao apêlo das nossas autoridades competentes, no
sentido de centralizar a identificação no território nacional, à seme¬
lhança do que se tem feito em outros países; assim, podemos vêr que,
implicitamente, já existe a identificação obrigatória no território na¬
cional, pois, a ela estão sujeitos:

l.9 — os oficiais e praças do Exército, Armada e Aeronáutica;
2.9 -— os funcionários públicos federais, estaduais e municipais;
3.9 — os funcionários civis dos Ministérios da Guerra, Marinha

e Aeronáutica;
4." — os elementos da Marinha Mercante;
5.9 — as classes laboriosas em geral;
6.9 — os estrangeiros de tôdas as nacionalidades, domiciliados no

território nacional, ou mesmo em trânsito;
7.9 — os alunos das escolas secundárias e superiores.
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Verificamos, assim, que a grande maioria do povo está sujeita à
identificação obrigatória.

Falta-nos, porém, a centralização dos arquivos dactiloscópicos para
que tenhamos no Brasil a tão ambicionada centralização dos serviços
de identificação.

Daremos, em seguida, as principais leis que se referem à identifi¬
cação no território nacional; como dissemos, dividi-las-emos:

1." — Federais:

a) com efeito em todo o território nacional;
b) com efeito apenas no Distrito Federal.

2." •— Estaduais; não nos tendo sido possível coligir todas as leis
referentes à identificação em todos os Estados, daremos,
apenas, o texto completo de leis de alguns Estados, instituin¬
do ou regulamentando a identificação dactiloscópica, nos
mesmos.

Leis Federais (com efeito em todo o território nacional) :
Decreto Federal n.9 11.820, de 15 de dezembro de 1915.
Instituiu a identificação dactiloscópica na Caixa Econômica Fe¬

deral (Viotti —- "Dactiloscopia e Policiologia", pág. 205).
Decreto Federal n.? 21.175, de 21 de março de 1932 (publicado no

"Diário Oficial" da União, de 23 de março de 1932).
Cria, no território nacional, a carteira profissional.
Decreto Federal n.9 21.580, de 29 de junho de 1932 (publicado no

"Diário Oficial" da União, de 4 de julho de 1932).
Altera o de n.9 21.175, que criou a carteira profissional; vejamos,

alguns artigos que mais nos interessam:
Art. 1." — Fica instituída, no território nacional, a carteira

profissional, para as pessoas maiores de 16 anos de idade, sem
distinção de sexo," que exercem emprego ou prestam serviços re¬
munerados.

Art. 2.9 — As carteiras profissionais conterão a respeito do
portador:

1.' ■— fotografia com menção da data em que foi tomada;
2." — número, série, data da carteira;

• 3.' — característicos físicos e impressões digitais;
4.' — nome, filiação, data e lugar do nascimento, estado civil,

profissão, residência, assinatura e grau de instrução;
5.9 —■ nome, espécie e localização do estabelecimento ou em¬

presas em que exercer a profissão ou tiver sucessiva¬
mente exercido, com a discriminação da natureza dos
serviços, salário, data de admissão e saída;

6.9 — nome do sindicato a que estiver associado.
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Art. 3.'' — As carteiras profissionais serão emitidas, em série,
pelo Departamento Nacional do Trabalho.
Decreto Federal n.° 22.035, de 29 de outubro de 1932 (publicado

no "Diário Oficial" da União, de 9 de julho de 1935).
Modifica o de n.° 21.580.

Decreto Federal n.? 24.695, de 12 de julho de 1934.

Decreto Federal n.° 756, de 20 de abril de 1936 (publicado no
"Diário Oficial" da União, de 2 de maio de 1936).

Aprova o regulamento , que estabelece as normas a que deve obede¬
cer o funcionamento do Serviço de Identificação Profissional.

Decreto Federal n." 3.010, de 20 de agosto de 1938 (publicado
no "Diário Oficial" da União, de 22 de agosto de 1938).

Trata da identificação e registro de estrangeiros domiciliados no
território nacional, ou em trânsito.

Distrito Federal.

Lei n.? 947, de 29 de dezembro de 1902.

Reforma o serviço policial do Distrito Federal.

Art. 1."

III — A regulamentar, anexando-os, os serviços de estatística
policial e judiciária e de identificação antropométrica,
podendo incumbir de tais trabalhos a um dos membros do
Ministério Público, do Distrito Federal.

("Coleção das Leis da República dos Estados Unidos do Brasil",
1902, vol. I, pág. 110 •— Imprensa Nacional — Rio de Janeiro).

Decreto n." 4.764, de 5 de fevereiro de 1903.
Dá novo regulamento à Secretaria da Polícia do Dis¬

trito Federal.

Art. 57 — A identificação dos delinqüentes será feita pela combi¬
nação de todos os processos atualmente em uso nos países mais adian¬
tados, constando do seguinte, conforme o modelo do Livro de Registro
Geral, anexo a êste Regulamento:

a) exame descritivo (Retrato Falado) ;

b) notas cromáticas;
c) observações antropométricas;
d) sinais particulares, cicatrizes, tatuagens;
e) impressões digitais;
f) fotografia de frente e de perfil.

§ único —: Estes dados serão na sua totalidade subordinados à
classificação dactiloscópica, de acordo com o método instituído por D.
Juan Vucetich, considerando-se, para todos os efeitos, a impressão
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digital como a prova mais concludente e positiva da identidade do
indivíduo, dando-se-lhe a primazia no conjunto das outras observações,
que servirão para corroborá-la.

("Coleção das Leis da República dos Estados Unidos do Brasil",
1903, Vol. I, pág. 95 — Imprensa Nacional, Rio de Janeiro).

Decreto n.' 6.440, de 30 de março de 1907.
Dá novo regulamento ao serviço policial do Distrito

Federal.

Art. 123 —

h) A desenvolver o ensino da filiação morfológica e do exame
descritivo, entre os agentes de segurança pública, mantendo
um curso regular de freqüência obrigatória para todos êsses
funcionários e, bem assim, a divulgar pelo país inteiro os
processos de identificação mais simples e mais perfeitos, es¬
forçando-se por generalizar a adoção do sistema dactilos-
cópico. . .

Art. 126 — A identificação constará do seguinte:
a) Filiação morfológica, exame descritivo, notas cromáticas,

traços característicos, peculiaridades, marcas e sinais parti¬
culares, cicatrizes, tatuagens, anomalias congênitas, acidentes
ou adquiridas, etc.;

b) Fotografia de frente e de perfil, na escala de redução que
mais convier;

c) Impressões das linhas papilares das extremidades digitais, po¬
dendo, também, ser tomadas as impressões palmares e, quando
precisas para qualquer pesquisa, as das plantas dos pés, que
participam da mesma invariabilidade e diversibilidade com¬
provadas daquelasl

Art. 127 — Êsses dados, na sua totalidade, ficam subordinados à
classificação dactiloscópica de acordo com o método instituído por D.
Juan Vucetich.

("Leis do Brasil", Vol. I, 1907, págs. 571 e 573).

Estado da Bahia.

Decreto n.' 876, de 18 de março de 1911.

Aprova o regulamento para a execução da lei que
criou o Gabinete de Identificação.

O Governador do Estado da Bahia, tendo em vista o disposto do
art. 3." da Lei n." 822, de 11 de agosto de 1910, que criou, junto à Re¬
partição Central de Polícia, um Gabinete de Identificação, resolve
aprovar e pôr em execução a mesma lei, o regulamento que, com o
presente, assinado pelo secretário do Estado.

Palácio do Govêrno do Estado da Bahia, 18 de março de 1911.

José Carlos Junqueira Ayres de Almeida.
José Ferreira de Araújo Pinho.
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REGULAMENTO DO GABINETE DE IDENTIFICAÇÃO

Art. 1.'' — O Gabinete de Identificação é uma secção autônoma da
Repartição Central de Polícia, subordinada imediatamente ao Chefe de
Polícia e Segurança Pública.

Art. 2.'' — Compete ao Gabinete:
1 — Mediante autorização do Chefe de Polícia, identificar as

pessoas de bons antecedentes comprovados, de acordo com a
legislação em vigor e que o requererem podendo o documen¬
to fornecido servir como para todos os efeitos com a folha-
corrida ou passaporte.

2 — Proceder à identificação dos agentes de segurança em geral,
incluindo o pessoal da força de polícia e das prisões do Es¬
tado, cumprindo aos seus superiores fazê-los apresentar,
antes de entrarem no serviço, informação ao Gabinete das
exclusões que se derem e as causas que as determinarem.

3 -— Identificar os guardas e bombeiros municipais, bem como os
admitidos nas corporações militares da República e os que
forem excluídos, sempre que forem requisitados pelos su¬
periores competentes.

4 — Efetuar a identificação obrigatória de todos os indivíduos
detidos, salvo quando o tiverem sido para averiguação e fôr
negativo o resultado da diligência; registrar tôdas as ocor¬
rências processuais que se forem dando, com referência ao
identificado, e os motivos de sua detenção.

5 — Fornecer a tôdas as pessoas detidas pela primeira vez, ates¬
tados que provem não terem elas sido anteriormente identi¬
ficadas com mau procedimento.

6 — Organizar uma Galeria de ladrões conhecidos e identificados
para o uso privativo das autoridades policiais e para ser
consultada pelas pessoas que tiverem sofrido algum furto.
Nessa galeria só figurarão os indivíduos que tiverem pelo
menos duas condenações por crime contra a propriedade,
passada em julgado. A qualquer tempo poderão os indiví¬
duos nestas condições, provar a sua reabilitação e requerer
a retirada do seu retrato da aludida Galeria.

7 — Procurar determinar, sempre que preciso fôr, a identidade
pessoal dos cadáveres desconhecidos.

8 — Fotografar os cadáveres desconhecidos, cuja identidade
pessoal não tenha sido possível determinar, os objetos e
instrumentos empregados no crime e contravenções, posição,
situação, hábito externo das vítimas, locais, manchas, deda¬
das impressões visíveis reveladas, auxiliando desta arte as
pesquisas médico-legais.

9 — Desenvolver o ensino da filiação morfológica e do exame
descritivo entre os agentes policiais, divulgar os processos de
identificação mais simples e eficazes, esforçando-se pela
generalização do emprêgo de meios científicos valiosos, infor¬
mes a respeito da identificação realizada em todo o País.

10 — Permutar com os outros gabinetes por intermédio do Gabi¬
nete da Capital Federal, com os congêneres estrangeiros,
provas de identidade e tôdas as informações úteis para o
reconhecimento e captura dos criminosos.
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Art. 3.' —• A identificação constará de:
1 — Impressões das linhas papilares nas extremidades digitais,

podendo também ser tomadas as impressões palmares e
quando precisas para qualquer pesquisa as das plantas dos
pés. As impressões não serão roladas, mas obtidas com
auxílio de um aparelho especial, que permite apanhá-las de
lado a lado de cada falangeta, sem nenhum movimento gi¬
ratório capaz de impedir que apareçam linhas dos vértices.

2 — Filiação morfológica e exame descritivo, notas cromáticas,
traços característicos, peculiaridades, marcas e sinais parti¬
culares, cicatrizes, tatuagens, anomalias acidentais ou adqui¬
ridas, etc., visíveis sem desnudamento.

3 -—• Fotografia de frente e de perfil na escala de redução que
convier.

Art. 4.9 — Esses dados serão subordinados à classificação dactilos-
cópica pelo método de VUCETICH.

Art. 5." — Aos dados referidos no art. 4.", outros poderão ser adicio¬
nados que corroborem a prova de identidade e facilitem a marcha do
tempo, sempre que forem aconselhados pela ciência e a prática ou
exigidos pela legislação em vigor, podendo ser adotadas as modificações
que representando um progresso, sejam suscetíveis de aplicação à iden¬
tificação.

Art. 6.° — A identidade de fórmula dactiloscópica não implica
identidade de impressão, servindo somente para a conveniente distribui¬
ção das individuais dactiloscópicas nos armários de classificação. Esta
pode ser ampliada além dos quatro tipos fundamentais, pela decompo¬
sição em família ou em grupos de acordo com o traçado das figuras.

Art. 7.9 — As anotações das marcas particulares dadas da filiação
morfológica e do exame descritivo far-se-ão por extenso sem símbolos
ou abreviaturas que possam dificultar a leitura ou gerar confusão.

Art. 8.' —- De cada pessoa identificada serão tomadas além da
ficha destinada ao armário de classificação, tantas quantas a conve¬
niência do serviço exigir.

Art. 9.9 -— Serão assinadas as provas de identidade civil, pelo
Diretor do Gabinete e pelo identificado, devendo ser também assinadas
pelo Chefe de Polícia, aquelas que hajam de figurar como passaporte.

Art. 10 — A identificação civil se fará à vista do conhecimento
assinado pelo tesoureiro da Diretoria das Rendas Estaduais, de haver
sido paga pelo interessado a taxa de três mil réis (3$000).

Art. 11 — As fotografias dos civilmente identificados serão inuti¬
lizadas à vista do interessado, logo que sejam feitas as reproduções
necessárias, devendo ser conservadas em arquivo especial as provenien¬
tes da identificação criminal, devidamente classificadas.

Art. 12 — A todos os processos criminais deverão fazer juntar as
autoridades que a êles presidirem, a ficha do acusado requisitada ao
Gabinete.

Art. 13 — As fichas e fotografias dos identificados criminalmente,
serão fornecidas às autoridades judiciárias e policiais quando as re¬
quisitarem.

Art. 14 — Excetuados os casos previstos neste Regulamento, é
absolutamente vedado ao Gabinete fornecer ou publicar sem prévia
autorização do Chefe de Polícia, fotografias, fichas e quaisquer infor¬
mações referentes aos indivíduos criminalmente identificados.
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Art. 15 — É expressamente proibido aos funcionários da Polícia
e Justiça do Estado a exibição, em público, de fotografias fornecidas
pelo Gabinete de qualquer cidadão, que processado, houver sido absol¬
vido passada que seja em julgado a sentença de absolvição.

Art. 16 — Para os fins de identificação criminal as autoridades
a cuja ordem estiverem detidos os indivíduos, farão apresentá-los ao
Gabinete, com a necessária guia, por elas assinadas, especificando a
natureza do crime de que forem acusados, 24 horas depois da detenção.

Art. 17 — Feita por êsse modo a identificação, ou se anteriormente
tiver sido feita, deverá a autoridade fazer aos autos do processo a
ficha do acusado.

Art. 18 — Aos comandantes de quartéis do Estado, aos Diretores
da Penitenciária e Casa de Detenção, ou Correção, bem como de outros
quaisquer estabelecimentos públicos em que se possa verificar a deten¬
ção de criminosos ou acusados, corre o dever de fazê-los apresentar ao
Gabinete para a identificação logo dentro dos 5 dias da detenção, salvo
caso de força maior pelas distâncias.

Art. 19 — São obrigados os escrivães do crime a dar conhecimento
ao Gabinete, de tôdas as pronúncias e mandados de prisão, absolvição,
condenações e cumprimento de sentenças, especificando além do nome
dos réus e do número do registro da respectiva ficha, o artigo da legis¬
lação penal de que se tratar.

Art. 20 — Para maior facilidade de serviço e em matéria já pre¬
vista neste regulamento, poderá o Diretor do Gabinete entender-se
diretamente com as autoridades judiciárias e policiais do Estado,
comandantes de quartéis, diretores da Penitenciária e Casa de Correção,
ou qualquer outro estabelecimento público em que se possa verificar a
detenção dos indivíduos, de tudo dando ciência ao Chefe de Polícia.

Art. 21 — Além dos livros indispensáveis de que trata êste regula¬
mento, álbuns, prontuários e de livros de ponto, outros haverá no
Gabinete, que foram julgados necessários à regularidade do serviço,
organizados segundo o modelo proposto pelo Diretor e aprovado pelo
Chefe de Policia.

Art. 22 — O pessoal do gabinete será constituído por:

1) Um diretor com os vencimentos dos médicos-legistas.
2) Um ajudante escriturário, com os vencimentos dos amanuenses

da Repartição Central de Polícia.
3) Um fotógrafo contratado, tendo a gratificação de dois contos

e quatrocentos mil réis (2:400$000).
4) Um servente e zelador, com a diária de quatro mil réis

(4$ 00 0).
Art. 23 — Estas nomeações e contratos serão feitas mediante

proposta do Chefe de Polícia.
Art. 24 — Ao Diretor incumbe:

1 — Dirigir e fiscalizar todo o serviço de identificação.
2 — Imprimir à orientação dos trabalhos técnicos, propondo ao

Chefe de Polícia, medidas tendentes a generalizar, unifor¬
mizar ou melhorar os processos de identificação no Estado,
bem como a fundação das filiais do Gabinete que julgar
conveniente.
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3 — Fornecer diretamente às autoridades judiciárias e policiais
as informações pedidas e requisitar das mesmas os dados
necessários ao serviço.

4 — Promover a organização, no Gabinete, de um museu de
identificação com uma biblioteca anexa composta de livros
e revistas especiais, periódicos e jornais comuns publicados
no Estado.

5 — Requisitar os fornecimentos do Gabinete, autorizações para
obras e mais despesas indispensáveis ao serviço, visando
as respectivas contas, que serão submetidas à aprovação do
Chefe de Polícia.

6 — Encerrar o livro de ponto dos empregados do Gabinete.
7 -— Apresentar ao Chefe de Polícia, mapas mensais circunstan¬

ciados dos movimentos do Gabinete e um relatório anual.
Art. 25 — Ao ajudante escriturário incumbe:

1 — Fazer e registrar a correspondência do Gabinete.
2 — Fazer a escrituração de todos os livros, de todos os regis¬

tros, bem como dos cartões para fotografias, cópias de
desenhos e tatuagens, etc..

3 — Organizar os registros individuais; preparar as certidões,
folhas de antecedentes, atestados, carteiras de identidade,
passaportes, etc..

4 — Tomar as impressões digitais ou outras que lhe forem
designadas pelo Diretor.

5 — Ter sob sua guarda a escrituração, fichas, armários de
classificação e arquivo do Gabinete.

6 — Executar os trabalhos relativos aos serviços que lhe forem
designados pelo Diretor.

7 —• Substituir o Diretor nos seus impedimentos.
Art. 26 -— Ao fotógrafo compete:

1 — Executar todos os trabalhos de fotografia, cópias, ampliações,
dentro ou fora do Gabinete, determinados pelo Diretor.

2 — Organizar e ter sob a sua guarda o arquivo das chapas
fotográficas da identificação criminal que levarão, além do
número de ordem o do respectivo registro. Responderá por
qualquer extravio que porventura se verificar.

3 — Entregar devidamente acabados, no prazo marcado pelo
Diretor, os trabalhos de que fôr incumbido.

Art. 27 — Ao servente zelador cumpre, o asseio do local, guarda
e conservação dos móveis e utensílios do Gabinete.

Art. 28 — É expressamente proibido ao pessoal do Gabinete utili¬
zar-se do material dele, para fins particulares, ou empregar o tempo
do expediente em trabalho estranho aos seus fins.

Art. 29 — Será subsidiário o regulamento da Repartição Central
da Polícia e Segurança Pública.

Secretário de Estado da Bahia, 18 de março de 1911,
José Carlos Junqueira Ayres de Almeida.



Decreto n." 1.110, de 25 de junho de 1912.
Regulamenta o Serviço do Gabinete de Identificação do

Estado, na forma da Lei n.* 891, de 10 de junho do
corrente ano.

O Governador do Estado da Bahia, tendo em vista o que determina
a Lei n.° 891, de 10 de junho do corrente ano, resolve baixar com êste
o Regulamento do Serviço do Gabinete de Identificação do Estado,
manda observar e cumprir.

Palácio do Governo do Estado da Bahia, 25 de junho de 1912.

Assinados: J. J. Seabra.

Arlindo Fragoso.

REGULAMENTO

Capítulo I

Do Gabinete, sua natureza e seus fins

Art. 1." — O Gabinete de Identificação, reorganizado pela Lei n."
891, de 10 de junho de 1912, é uma secção da Repartição Central de
Polícia, subordinada diretamente ao Chefe de Polícia e Segurança Pú¬
blica, com a denominação de Gabinete de Identificação e Estatística.

Art. 2.11 — Ao Gabinete, de caráter ao mesmo tempo civil, policial
e judicial, compete:

a) mediante autorização do Chefe de Polícia, identificar as pes¬
soas de bons antecedentes comprovados de acordo com a
legislação em vigor e que requererem, fornecendo documentos
que servirão como atestado de identidade, folha-corrida e pas¬
saporte ;

b) proceder à identificação dos agentes de segurança em geral,
incluindo o pessoal do Regimento Policial e das prisões do
Estado, cumprindo aos seus superiores fazê-los apresentar
antes de entrarem no serviço e informar ao Gabinete as exclu¬
sões que se derem e as causas que as determinaram;

c) identificar os guardas, bombeiros municipais, os agentes da
guarda noturna, bem como os admitidos nas corporações mili¬
tares da República e os que dela forem excluídos, sempre que
fôr isto requisitado pelos superiores competentes;

d) efetuar, diretamente ou por intermédio das filiais que serão
fundadas nos municípios do interior, a identificação obrigatória
de tôdas as pessoas detidas, sem distinção de idade, sexo ou
condição social, excetuadas as inculpadas em crimes políticos,
de adultério, de duelo sem lesões corporais e as que forem
presas administrativamente por causa civil ou para averiguação
e fôr negativo o resultado da diligência, registrando tôdas as
ocorrências processuais que se forem dando com referência aos
identificados e os motivos de suas detenções;

e) fornecer a tôdas as pessoas detidas pela primeira vez, atestado
que provem não terem sido anteriormente identificadas como
de mau procedimento;
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f) organizar uma Galeria de retratos de criminosos por furtos e
roubos, conhecidos e identificados que tiverem sofrido pelo
menos dois processos por crime contra a propriedade. Esta
Galeria servirá para a consulta das autoridades e das pessoas
que tiverem sofrido algum furto ou roubo, podendo em qual¬
quer tempo os que provarem a sua reabilitação requererem
a retirada de seus retratos da aludida Galeria, a qual não
poderá ser exibida em público;

g) organizar a estatística judiciária e policial do Estado, de
acordo com o Art. da Lei 891, de 10 de junho de 1912;

h) publicar o Boletim Policial na forma do Art. 48;
i) procurar determinar, sempre que fôr preciso, a identidade

pessoal de cadáveres desconhecidos, cuja identidade pessoal não
tenha sido possível determinar pela dactiloscopia, os objetos e
instrumentos empregados na prática dos crimes e contraven¬
ções, posição, situação, hábito externo das vítimas, locais de
crime, auxiliando o "Serviço Médico-Legal" na confrontação e
exame das manchas e impresões digitais, palmares e plantares,
visíveis ou invisíveis reveladas;

j) organizar, convenientemente separado, o registro civil e, sobre
a base da identificação, minucioso registro criminal de modo a
poder habilitar a Polícia, o Ministério Público e a Justiça com
todos os elementos de informação que possam ser úteis para o
reconhecimento do grau de temibilidade dos delinqüentes sujeitos
a processos;

1) permutar com os serviços congêneres do País e estrangeiro,
provas de identidade e informações úteis ao reconhecimento e
capturados criminosos, dando diretamente execução às delibe¬
rações do Primeiro Convênio Brasileiro e por intermédio do
Gabinete da Capital Federal aos convênios já firmados com
a Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai, Áustria, Hungria e
outros países que aderiram;

m) distribuir pelas polícias dos portos nacionais e cidades das
fronteiras, provas de identidade dos indivíduos deportados ou
expulsos do território nacional;

n) estabelecer, quando convier e por determinação do Chefe de
Polícia, um curso de polícia para os agentes de segurança.

Capítulo II

Art. S.' — Na identificação, que confronta, eliminando até se en¬
contrar figura ou imagem semelhante àquela que se tem em vista, será
preferido para melhor análise, tudo o que oferecer maior número pos¬
sível de pontos referências, fixos, imutáveis, sempre iguais a sí mesmos,
suscetíveis de recomposição fiel pela natureza ou pela demonstração da
técnica competente.

Art. 4.' — A identificação constará de:
a) impressões das linhas papilares das extremidades digitais, po¬

dendo também ser tomadas as impressões palmares e, quando
precisas para quaisquer pesquisas, as das plantas dos pés;

b) filiação morfológica e exame descritivo, notas cromáticas, traços
característicos, particularidades, cicatrizes, tatuagens, anoma¬
lias congênitas, acidentais ou adquiridas, etc., visíveis sem
desnudamento;

c) fotografia de frente e de perfil na escala de redução que
convier.
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Art. 5.' — Êsses dados serão subordinados à classificação instituída
pelo método de D. Juan Vucetich, a que poderá o Diretor do Gabinete
fazer as modificações que entender, contanto que não perturbe a troca
de informações com os Gabinetes congêneres do país e do estrangeiro.

Art. 6.' Aos dados referidos no Art. 4.9 poderão ser adicionados
exigidos pela legislação em vigor, podendo ser adotadas as modificações
serviço sempre que forem aconselhados pela ciência e a prática, ou
outros que corroborem a prova de identidade e facilitem a marcha do
que representando um progresso, sejam suscetíveis de aplicação à iden¬
tificação.

Art. 7— A identificação de fórmula dactiloscópica não implica
identidade de impressão; servindo somente para a conveniente distri¬
buição das individuais dactiloscópicas nos arquivos de classificação,
podendo ser ampliada além dos quatro tipos fundamentais pela decom¬
posição em família ou grupos, de acordo como traçado das figuras.

Art. 8.9 — A anotação das cicatrizes, tatuagens, sinais e marcas
particulares, dados de filiação morfológica e do exame descritivo far-se-á
por extenso, sem símbolos ou abreviaturas que possam dificultar a
leitura ou gerar confusão.

Art. 9.'' — De cada pessoa identificada serão tomadas além das
fichas destinadas ao armário de classificação, tantas quantas a conve¬
niência do serviço exigir.

Art. 10 — Os atestados de identidade requeridos diretamente ao
Diretor do Gabinete, serão concedidos gratuitamente àqueles de que
tratam as letras "b"-"e", do Art. 2.'', e mediante o pagamento da taxa
de mil réis em selos do Estado, aos que se empregarem nos serviços
domésticos, nos serviços internos e de agenciadores de hotéis, casas de
pensão, hospedarias, restaurantes, botequins, padarias, quiosques das
ruas, confeitarias, pastelarias, mercearias, refinações de açúcar, torre-
fações de café, lavanderias, engomadeiras, vendagens de doces, quei¬
mados, confeitos, leite, frutas, hortaliças, peixe e outros gêneros ali¬
mentícios; os açougueiros, empregados no serviço marítimo e terrestre
de carga e descarga, condução de passageiros no pôrto, nas estações
de estradas de ferro e de veículos e casas de comércio; carroceiros,
cocheiros de carros, guiadores de automóveis, carregadores das ruas,
motorneiros e condutores de bondes, engraxates, vendedores de bilhetes,
de jornais, etc..

Art. 11 — As carteiras de identidade civil valerão como folha-
corrida e serão concedidas às pessoas de bons antecedentes, comprovados
em atestado, das autoridades policiais, que o requererem ao Chefe de
Polícia, pagando o interessado três mil réis em selos do Estado que será
inutilizado pelo despacho de deferimento daquela autoridade devendo
ser revalidado de ano em ano a contar da data da outorga.

Art. 12 — As carteiras-passaportes serão concedidas à vista do
conhecimento assinado pelo tesoureiro da Diretoria das Rendas Esta¬
duais, de haver sido paga pelo interessado a taxa de dez mil réis
(10$000).

Art. 13 — Serão assinadas as provas de identidade de que trata a
letra "a" do Art. 2.ò, pelo Diretor do Gabinete e pelo identificado, de¬
vendo ser também assinadas pelo Chefe de Polícia, sôbre uma estampilha
federal de trezentos réis as que servirem como passaporte.

Art. 14 — As pessoas envolvidas em qualquer delito e que hajam
sido absolvidas, tendo sentença, afinal, transitada em julgado, poderão
obter a identificação civil, mediante apresentação dos documentos com¬
probatórios junto ao respectivo requerimento.
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Art. 15 — Os documentos de identidade civil concedidos na forma
da letra "a" do Art. 2.", aos que delinqüirem ou forem processados,
serão cassados, pelas autoridades que presidirem ao processo e enviados
ao Gabinete, podendo ser restituídos nos casos de arquivamento de pro¬
cesso ou de absolvição passada em julgado.

Art. 16 — Os criminosos que recusarem submeter-se ao processo de
identificação ficam sujeitos às penas disciplinares aplicáveis aos insubor¬
dinados nas cadeias.

Art. 17 — Os dactilogramas, referentes à identificação civil, serão
tomados em fichas impressas em tinta verde; os da identificação criminal
dos adultos do sexo masculino em fichas impressas em tinta preta e os
dos menores de ambos os sexos e adultos do sexo feminino em fichas
impressas em tinta vermelha.

Art. 18 — As provas de identidade serão fornecidas em modelo
organizado pelo Diretor do Gabinete e aprovado pelo Chefe de Polícia.

Art. 19 — As chapas fotográficas dos civilmente identificados serão
inutilizadas à vista do interessado, logo que sejam feitas as reproduções
necessárias, devendo ser conservadas em arquivo especial, as provenientes
de identificação criminal, devidamente classificadas.

Art. 20 — A todos os processos criminais deverão fazer juntar as.
autoridades que a êles presidirem a ficha do acusado requisitada ao
Gabinete, na Capital e das filiais dos municípios do Interior.

_ Art. 21 — As fichas e fotografias dos identificados criminalmente,
serão fornecidas às autoridades judiciárias e policiais quando as requi¬
sitarem.

Art. 22 — Excetuados os casos previstos neste Regulamento, e
absolutamente vedado ao Gabinete fornecer ou publicar sem prévia
autorização do Chefe de Polícia, fotografias, fichas, ou quaisquer in¬
formações referentes aos indivíduos criminalmente identificados.

Art. 23 — É expresamente proibido aos funcionários da Polícia e
Justiça do Estado a exibição, em público, de fotografias, fornecidas pelo
Gabinete, de qualquer cidadão que, processado, houver sido absolvido,
passada que seja em julgado a sentença de absolvição.

Art. 24 — Na Capital as autoridades e os funcionários de que trata
o art. 26, são obrigados a fazer apresentar ao Gabinete, até as 12 horas
da manhã de cada dia útil, os indivíduos que estiverem sujeitos à
identificação de acordo com o presente regulamento.

§ único — Nos casos de urgência ou quando não possam ser apre¬
sentados até a hora designada, serão remetidos a qualquer hora do
expediente, fazendo constar a razão da demora na guia respectiva.

Art. 25 — Feita por este modo a identificação, ou se anteriormente
houver sido feita, deverá a autoridade fazer juntar aos autos do pro¬
cesso a ficha do acusado.

Art. 26 — Aos comandantes de quartéis do Estado, aos diretores
da Penitenciária e Casa de Correção, bem como de outros quaisquer
estabelecimentos públicos em que se possa verificar a detenção de cri¬
minosos ou de acusados, corre o dever de fazê-los apresentar ao Gabi¬
nete, para identificação, dentro de 24 horas da detenção, salvo caso de
fôrça maior justificado pelas distâncias.

Art. 27 — Os presos serão acompanhados de uma guia assinada
pela autoridade ou funcionário remetente, feita de acordo com o modelo
organizado pelo Diretor e aprovado pelo Chefe de Polícia.

§ único — Não será identificado o preso que fôr apresentado sem
a respectiva guia.
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Art. 28 — Nos casos de reincidência o Gabinete enviará com a
ficha do acusado uma folha de antecedentes com as anotações das pri¬
sões anteriores e marcha dos respectivos processos.

Art. 29 — Dos identificados criminalmente que voltarem ao Gabi¬
nete para nova identificação serão organizados prontuários iguais aos
atuais.

Art. 30 — São obrigados os escrivães do crime a dar conhecimento
ao Gabinete de todas as pronúncias e mandados de prisões, absolvições
e cumprimento de sentença, especificando, além do nome dos réus e do
número do registro da respectiva ficha, o artigo da legislação penal
que se trata.

Art. 31 — Para as trocas de informações urgentes com os serviços
congêneres do País, será observado o Código Telegráfico aprovado pelo
Primeiro Convênio Policial Brasileiro.

Capítulo III

Da Estatística Policial e Judiciária

Art. 32 — A Estatística Policial e Judiciária versará sôbre os
fatos de cada ano, coligidos, organizados e metodizados em mapas
distintos e diagramas sintéticos, reunidos qiiinqüenalmente e compara¬
dos sempre com os anos anteriores de modo que se destaquem clara¬
mente por grupos e períodos distintos, por classe e fatores, por feitos
especiais, etc., publicando regular e anualmente o resumo do serviço
executado no ano ou qüinqüênio anterior para vulgarização e distribui¬
ção por tôda a população do Estado.

Art. 33 — A Estatística compreende:
a) os têrmos de bem viver;
b) os têrmos de segurança;
c) as fianças provisórias;
d) os inquéritos policiais;
e) os processos preparados pelas autoridades policiais;
f) as detenções e prisões preventivas;
g) os delitos cometidos sejam ou não conhecidos os seus autores

e cúmplices;
h) os acidentes, suicídios, tentativas de suicídio, incêndios, nau¬

frágios, desastres e semelhantes ocorrências;
i) o movimento das prisões e solturas verificadas na Casa de

Correção, postos policiais e quartéis;
j) sôbre a rubrica Assistência Pública, tudo que se referir a

menores, loucos e indigentes;
k) serviço médico-legal, corpos de delitos e exames diversos;
1) Polícia do Pôrto — entradas e saídas de vapores e passageiros,

diligências efetuadas;
m) instituto e colônias disciplinares e correcionais, entradas,

saídas, existências;
n) Guarda Civil e Regimento Policial — admissões, prisões e

baixa;
o) Gabinete e Repartições da Polícia — ofícios, portarias, tele¬

gramas, circulares, nomeações, demissões, licenças, certidões,
carteiras e atestados de identidade, passaportes e mais papéis
expedidos.
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Art. 34 — A Estatística Judiciária divide-se em criminal, peniten¬
ciária, civil e comercial.

Art. 35 — A Estatística Criminal compreende:
a) as fianças provisórias e definitivas;
b) os "habeas-corpus";
c) os julgamentos e infrações de postura;
d) os processos-crimes e policiais;
e) os sumários de culpa, pronúncias, não pronúncias, despronún¬

cias e julgamentos;
f) os recursos de crimes;
g) os julgamentos dos Júris;
h) os julgamentos dos Juízes de Direito;
i) as execuções das sentenças;
j) os julgamentos dos recursos de crimes;
k) os julgamentos de apelação de sentença;
1) as revisões dos processos;

m) os crimes julgados;
n) as petições de indultos.
Art. 36 — A Estatística Penitenciária compreende:
a) o movimento dos condenados à prisão simples;
b) o movimento dos condenados à prisão celular;
c) o movimento dos condenados à reclusão nas colônias correcio-

nais, com especificação dos que estiverem em livramento con¬
dicional.

Art. 37 — A Estatística Civil e Comercial compreende:
a) as causas julgadas pelos Juízes de Paz;
b) as causas julgadas pelos Juízes de Direito e Juízes Prepara¬

dores ;

c) as apelações interpostas para os Juízes de Direito e para o
Tribunal de Apelação e Revista, e recursos extraordinários;

d) as execuções de sentenças;
e) os inventários;
f) as tutelas;
g) as interdições e -curatelas;
h) as especializações de bens;
i) os testamentos;
j) as hipotecas;
k) as alienações de imóveis transcritos;
1) os divórcios;

m) as nulidades de casamento;
n) as falências;
o) as sociedades comerciais registradas.
Art. 38 — Os Juízes de Direito e os Juízes Preparadores farão tam¬

bém um demonstrativo especial dos motivos que principal ou mais fre¬
qüentes ocasionarem os crimes contra as pessoas, tendo em vista a
observação dos processos.
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Art. 39 — Os Juízes de Direito e os Juízes Preparadores remeterão
informações declarando o número das sucessões do Juri havidas em
cada Comarca ou Termo ou os motivos da falta delas.

Art. 40 — Os escrivães de Paz são obrigados a enviar ao Gabinete
e às suas filiais, de acordo com os modelos por estes organizados, infor¬
mações relativas aos óbitos que se verificarem em seus distritos.

Art. 41 — A Secretaria do Tribunal de Apelação e Revista, as
autoridades eos serventuários da Justiça e Polícia são obrigados a
enviar ao Gabinete os mapas parciais para a organização da estatística
geral, de acordo com os modelos que forem estabelecidos pelo Governo
e distribuídos.

Capítulo IV

Curso de Polícia

Art. 42 — Haverá um curso de Polícia, no Gabinete, com feição
essencialmente prática, destinado à educação técnica dos agentes de
segurança.

Art. 43 — A regência deste curso caberá ao Diretor do Gabinete de
Identificação e Estatística.

Art. 44 — 0 programa docurso será organizado pelo Diretor do
Gabinete e aprovado pelo Chefe de Polícia.

Art. 45 — A duração e o funcionamento do curso serão regulados
oportunamente pelo Chefe de Polícia.

Art. 46 — Aos agentes que freqüentarem o curso será fornecido o
respectivo atestado pelo Diretor do Gabinete.

Capítulo V

Boletim Policial

Art. 47 — O Gabinete fará publicar mensalmente em boletim o
movimento do serviço de identificação e estatística.

Art. 48 — Quando o Governo entender conveniente o Gabinete man¬
terá sob a imediata fiscalização do Chefe de Polícia a publicação do
"Boletim Policial", destinado não só a registrar o movimento do serviço
concernente à polícia como a vulgarização dos trabalhos referentes à
prática policial.

Capítulo VI

Das filiais

Art. 49 — Haverá em cada município, nas respectivas cadeias, uma
filiar do Gabinete para a tomada das impressões digitais e registro
criminal de todos os indivíduos detidos na forma da letra "d" do Art. 2."
dêste Regulamento, sendo a marcha dos serviços regulada pelas instru¬
ções que forem baixadas pelo Chefe de Polícia.

Art. 50 — Estas filiais irão sendo instaladas, em tempo oportuno,
por determinação do Chefe de Polícia.

Art. 51 •— O serviço das filiais ficará sob a direção dos delegados de
polícia, que farão aprendizagem no Gabinete, os quais poderão dele encar¬
regar qualquer funcionário de sua confiança, competente, habilitado.
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Art. 52 — De cada pessoa identificada será tirada uma individual
dactiloscópica para o arquivo da filial, outra para o Gabinete e uma
ficha para ser junta aos autos do processo.

Art. 53 — Cada filial deverá ter os seguintes utensílios: uma
mesa dactiloscópica e os seus pertences, uma para tomada de impressões,
um estalão para medida do talhe, um arquivo para recolhimento de
individuais e folhas de registro.

Capítulo VII

Do pessoal

Art. 54 — O Gabinete terá o seguinte pessoal, de nomeação do
Governo, com vencimentos constantes da tabela anexa, contando-se dois
têrços como gratificação:

Um diretor.
Um oficial-ajudante.
Um oficial da estatística.
Um amanuense.

Dois auxiliares da identificação.
Um fotógrafo contratado.
Um ajudante de fotógrafo.
Um contínuo-zelador.
Um. servente.

Art. 55 — Os empregados são estritamente obrigados a guardar
rigoroso sigilo acêrca dos negócios da administração e atos do Govêrno
antes de serem definitivamente resolvidos, assinados ou expedidos, e
mesmo depois, quando se trate de negócios de natureza reservada.

Art. 56 ■— É expressamente proibido ao pessoal do Gabinete utili¬
zar-se do material dele, para fins particulares, ou empregar o tempo do
expediente em trabalhos estranhos aos seus fins.

Art. 57 — Ao Diretor, além das funções já previstas neste Regu¬
lamento, incumbe:

a) dirigir e fiscalizar todo serviço de identificação e estatística
no Gabinete e filiais, velando para que se faça com a máxima
exatidão e regularidade;

b) imprimir a orientação necessária aos trabalhos técnicos, pro¬
pondo ao Chefe de Polícia medidas tendentes a generalizar,
uniformizar ou melhorar os processo de identificação do Esta¬
do, bem como a fundação das filiais do Gabinete que julgar
convenientes;

c) fornecer diretamente às autoridades judiciárias e policiais as
informações pedidas e requisitar das mesmas os dados neces¬
sários ao serviço;

d) promover a organização, no Gabinete, de um museu de identi¬
dade com uma biblioteca anexa composta de livros e revistas
especiais, periódicos e jornais comuns publicados no Estado;

e) requisitar ao Chefe de Polícia, para serem devidamente auto¬
rizados os fornecimentos do Gabinete, obras, despesas indis¬
pensáveis ao serviço, atestando os recebimentos e visando as

respectivas contas;
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f) encerrar o livro de ponto dos empregados do Gabinete;
g) apresentar ao Chefe de Polícia, em manuscrito, mapas mensais

circunstanciados do Gabinete e um relatório anual, enviando
ao Secretário de Estado cópias autênticas desses trabalhos;

h) manter estreitas relações com os serviços congêneres do País
para permuta de fichas e informações;

i) indicar e propor ao Chefe de Polícia as medidas que considerar
necessárias ao aperfeiçoamento dos serviços a cargo do Ga¬
binete.

Art. 58 — Ao oficial-ajudante, além das funções já previstas neste
Regulamento, cumpre:

a) classificar e arquivar as fichas, ter sob sua guarda os arquivos
de classificação;

b) zelar por todo o serviço de identificação do Gabinete e das
filiais revendo-o e preparando o expediente;

c) organizar os mapas diários e mensais para serem presentes ao
Diretor;

d) auxiliar o Diretor, dando execução aos trabalhos relativos aos
serviços que lhe forem designados;

e) substituir o Diretor nos seus impedimentos.
Art. 59 — Ao oficial da estatística cumpre:

a) executar os trabalhos que forem determinados em matéria de
estatística;

b) solicitar ao Diretor a requisição de todos os elementos neces¬
sários à organização da estatística;

c) apresentar ao Diretor mapas mensais e relatórios semestrais
dos serviços executados e propor ao Diretor medidas convenien¬
tes à regularidade do serviço;

d) substituir o oficial-ajudante nos seus impedimentos se tiver as
aptidões técnicas, a juízo do Chefe de Polícia.

Art. 60 — Ao amanuense cumpre:

a) auxiliar ao oficial da estatística fazendo o serviço de cópia e
escrituração dos livros;

b) executar os trabalhos relativos aos serviços que lhe forem
designados pelo Diretor;

c) organizar e ter sob sua guarda o arquivo do Gabinete;
d) substituir o oficial da estatística nos seus impedimentos.
Art. 61 — Aos auxiliares da identificação cumpre:
a) fazer os trabalhos inerentes à identificação na Capital, quer

criminal quer civil, inclusive escrituraçãodos respectivos livros,
álbuns, tomadas de impressões digitais ou outros que lhe fo¬
rem designados pelo Diretor ou oficial-ajudante;

b) nos seus impedimentos serão substituídos por designação do
Chefe de Polícia sob proposta do Diretor.

Art. 62 — Cumpre ao fotógrafo:
a) executar todos os trabalhos de fotografia, cópias, ou ampliações,

dentro ou fora do Gabinete, determinados pelo Diretor;
b) organizar e ter sob sua guarda o arquivo das chapas foto¬

gráficas da identificação criminal, que levarão, além do nú¬
mero de ordem, o do respectivo registro;
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c) entregai- devidamente acabados, no prazo marcado pelo Dire¬
tor, os trabalhos que lhe forem incumbidos;

d) zelar e responder pela conservação do material fotográfico.
Art. 63 — Ao ajudante do fotógrafo cumpre:

a) auxiliar o fotógrafo sempre que fôr necessário e executar os
trabalhos que lhe forem designados, dentro do prazo marcado;

b) substituir o fotógrafo nos seus impedimentos.
Art. 64 — Ao contínuo-zelador cumpre, além das funções já pre¬

vistas neste Regulamento:
a) registrar, expedir, receber e distribuir a correspondência do

Gabinete;
b) zelar pela guarda e pela conservação dos móveis e utensílios

do Gabinete, provendo as mesas dos empregados do que fôr
necessário ao expediente.

Art. 65 — Ao servente cumpre fazer o asseio do local, anunciar as
partes, ocupar-se do trânsito dos papéis entre os empregados quando
estiverem sendo processados.

Art. 66 — As nomeações para o Gabinete serão feitas sempre me¬
diante propostas do Chefe de Polícia.

Art. 67 — Além dos livros indispensáveis aos registros de que trata
este Regulamento, álbuns, prontuários e um livro de ponto, outros haverá,
no Gabinete, que forem julgados necessários à regularidade do serviço,
organizados segundo os modelos propostos pelo Diretor e aprovados pelo
Chefe de Polícia.

Art. 68 — Os infratores do presente Regulamento ficam sujeitos
à multa de 50$000 e o dôbro nas reincidências, de acordo com o § único
do Art. 2.', da Lei n.c 891, de 10 de junho de 1912, imposto por quem de
direito, precedendo reclamação do Diretor do Gabinete.

Art. 69 — Para maior facilidade do serviço, em matéria já prevista
neste Regulamento, poderá o Diretor do Gabinete entender-se direta¬
mente com as autoridades judiciárias e policiais do Estado, comandantes
de quartéis, diretores da Penitenciária e Casa de Correção ou de outro
qualquer estabelecimento público em que se possa verificar a detenção
dos indivíduos, de tudo dando ciência ao Chefe de Polícia.

Art. 70 — Êste Regulamento entrará em vigor, desde a data de
sua publicação, no órgão oficial.

Tabela de Vencimentos:

Capítulo VIII

Disposições Gerais

Diretor

Oficial-ajudante
Oficial de estatística .

Fotógrafo contratado.
Amanuense

Contínuo-zelador
Auxiliar da identificação.
Ajudante do fotógrafo
Servente

6:000$000
4:200$000
3:600$000
3 :000$000
2:400$000
1:800$000
1:500$000

4$000 (Diária)
3Ç000 (Diária)
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Estado de Mato Grosso

Decreto n." 279.

O Doutor Leônidas Antero de Matos, Interventor Federal no Estado
de Mato Grosso, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo
Governo Provisório do Brasil, manda que, no Gabinete de Identificação e
Estatística Criminal, se observe o Regulamento que, com êste, baixar,
revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Presidência do Estado, em Cuiabá, 21 de junho de 1933,
45.' da República.

Leônidas Antero de Matos.

Pedro Laurentino de Araújo Chaves.

Capítulo I

Art. 1." — O Gabinete de Identificação e Estatística Criminal anexo
à Chefatura de Polícia, compõe-se de 3 secções que funcionarão, duas
a cargo do Chefe de Polícia e uma do Subchefe de Polícia, no Sul do
Estado, compreendendo, respectivamente, o serviço de identificação nas
comarcas e municípios do Norte do Estado, a partir de Corumbá, e
todos os do Sul do Estado, de acordo com a divisão estabelecida para
o serviço policial.

Art. 2.9 — O Gabinete de Identificação adota o sistema de Vucetich;
seu serviço é secreto e exclusivamente reservado aos interêsses policiais,
criminais e judiciários, sendo proibido o fornecimento de fichas, pla¬
nilhas, fotografias, etc., para fins estranhos ao seu objetivo.

Art. 3.9 — O material do Gabinete, em nenhuma hipótese, poderá
ser utilizado em serviço diferente do que lhe é destinado.

Art. 4.° — Compete ao Gabinete:
1 — efetuar a identificação dos criminosos;
2 — determinar a identidade dos cadáveres desconhecidos subme¬

tidos a exames; constar as dos detentos; fotografar os locais
de crime, manchas, dedadas, pégadas ou quaisquer vestígios,
reproduzi-los e ampliá-los para o exame de confronto;

3 — proceder à identificação no Registro Civil e fornecer provas
de identidade e carteiras às pessoas que as requererem ou
forem mandadas apresentar pelos Chefes das Repartições;
aos colonos e às pessoas que entrarem no Estado e não pos¬
suírem carteiras de identidade;

4 — organizar uma galeria de retratos de criminosos, segundo
a natureza dos delitos; dos mendigos, vagabundos, jogadores
e desordeiros; dos excluídos da Força Policial por indignos
e dos que forem expulsos do Território Nacional, por Decreto
do Poder Executivo;

5 — permutar, com os serviços congêneres do País e do estran¬
geiro, provas de identidade e informações úteis ao reconhe¬
cimento e captura dos criminosos;

6 — organizar separadamente o Registro Geral do Registro Civil
e mais os que forem sendo autorizados pelo poder compe¬
tente ;

7 — organizar, com dados que lhes forem fornecidos pelas auto¬
ridades policiais e judiciárias, os quadros da estatística cri¬
minal do Estado.
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Capítulo II

Art. 5." — A identificação será feita por meio de fichas e planilhas
e constará do seguinte:

a) impressão das linhas papilares das extremidades digitais, po¬
dendo ser tomadas também, as impressões palmares e, quando
necessárias para pesquisas e averiguações, as das plantas dos
pés ou das pégadas;

b) filiação morfológica, exames descritivos, traços característicos,
marcas e sinais, particularidades, cicatrizes, tatuagens e quais¬
quer anomalias visíveis independente de desnudamento;

c) fotografia de frente e perfil, em escala conveniente.
Art. 6.5 — Além das fichas destinadas ao armário de classificação,

serão tomadas de cada pessoa identificada, tantas quantas o serviço
exigir.

Art. 7." — São isentos de identificação, os indivíduos presos em
virtude de mandados de detenção pessoal ou administrativamente, os
criminosos políticos e os que forem para averiguações policiais.

Art. 8." — A identificação dos cadáveres desconhecidos, ou a que
fôr feita para prova criminal, constará da fotografia do cadáver na
posição do local em que fôr encontrado, das manchas de sangue, ins¬
trumentos de crime e quaisquer sinais que possam esclarecer a verdade.

§ único — As impressões digitais dos cadáveres serão tomadas numa
ficha e uma folha de registro (papel branco), em que se declarem o local
e a data da identificação, o sexo, a idade presumível, a estatura e demais
caracteres físicos dos cadáveres, bem como quaisquer informações que
possam ser úteis ao serviço.

Art. 9." — A identificação civil terá lugar sempre que fôr requerida
ao Chefe ou Subchefe de Polícia para a obtenção da respectiva carteira.

Art. 10 — São, entretanto, obrigados à identificação, os empregados
dos hotéis, os tripulantes de embarcações, estivadores, carregadores ambu¬
lantes, empregados em serviços domésticos (criados, copeiros, cozinheiros),
os trabalhadores de carne, os engraxates e os indivíduos que exerçam
qualquer outra profissão nas ruas da cidade, bem como os operários e
trabalhadores dos estabelecimentos rurais, de qualquer natureza.

Art. 11 — Serão também obrigados à identificação, a juízo do
Chefe ou do Subchefe de Polícia, os colonos e estrangeiros que perma¬
necerem à Repartição de Polícia, a-fim-de deixarem suas impressões
digitais e exibirem documentos probatórios de sua identificação e pro¬
fissão, salvo se apresentarem documentos de identidade.

Art. 12 — As chapas fotográficas de identidade civil serão inuti¬
lizadas em presença do interessado, logo após a reprodução necessária.

Art. 13 — Feita a identificação dos criminosos na planilha e fichas,
serão os presos imediatamente conduzidos à prisão, remetendo, o Ga¬
binete, à autoridade a cuja disposição ficarem, o boletim de identificação
com todos os esclarecimentos extraídos do Registro Geral, para serem
juntos ao processo respectivo.

§ único —• Se o preso fôr reincidente, o boletim mencionará, além
do número do Registro Geral que lhe coube anteriormente, as prisões
anteriores e tudo quanto constar sobre as mesmas.
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Capítulo III

Do Registro Geral

Art. 14 ■— A identificação do Registro Geral, ou Criminal com¬
preende : as impressões digitais de delinqüentes, a fotografia tirada de
frente e perfil, a designação de seus sinais característicos visíveis,
tatuagens, cicatrizes, defeitos físicos que possam servir para bem pre¬
cisar o indivíduo, bem como tôdas as informações que, a respeito do
delinqüente possam ser obtidas, sem constrangimento ou coação, de
pessoas idôneas que tenham razão para o conhecerem, e cujos nomes e
qualidades constarem 110 Registro Geral.

Art. 15 — A identificação do Registro Geral só poderá ser feita,
por ordem do Chefe ou do Subchefe, sempre que o indivíduo fôr man¬
dado apresentar ao Gabinete por efeito de prisão em flagrante; quando
preso em virtude de mandado de prisão preventiva, de despacho de
pronúncia, de decreto de expulsão, de exclusão da Fôrça Pública, por
indigno, ou quando convencido de mendicância, embriaguez habitual,
vadiagem, desordem ou nome suposto.

Art. 16 — De cada identificado no Registro Geral, serão tiradas,
além das fichas para o Gabinete e da destinada para o processo criminal,
e das chapas fotográficas, tantas fichas de permuta individuais dacti-
loscópicas, quantas sejam necessárias para atender aos interêses poli¬
ciais e judiciários.

Art. 17 — Tôdas as informações referentes ao Registro Geral só
poderão ser prestadas por ordem escrita do Chefe ou Subchefe de
Polícia, às autoridades policiais ou judiciárias e Gabinetes congêneres
do País e do estrangeiro que as solicitarem, precedendo autorização
do Presidente do Estado.

Art. 18 — As chapas fotográficas dos identificados no Registro
Geral, serão arquivadas no Gabinete e suas reproduções e cópias só
poderão ser fornecidas por ordem do Chefe ou do Subchefe de Polícia.

Art. 19 — Tôdas as alterações referentes aos identificados no Re¬
gistro Geral, serão feitas de ordem do Chefe ou Subchefe de Polícia, à
vista da comunicação da autoridade a cuja disposição estiverem, ou dos
delegados de Polícia, que prestarão informação semestral da conduta dos
presos.

Art. 20 — O Gabinete fornecerá certidões do Registro Geral ao
Conselho Penitenciário, sempre que algum detento pretenda o benefício
do livramento condicional.

§ único — Iguais certidões ou quaisquer informações do Registro
Geral serão prestados ao Presidente do Estado, no caso do pedido de
comutação ou perdão do resto da pena e quando o exigir.

Art. 21 — Os Escrivães do Juri e das execuções criminais são obri¬
gados a remeter ao Gabinete por intermédio do Chefe ou do Subchefe
de Polícia, informações sobre o julgamento, condenação ou absolvição
dos detentos, e cumprimento da sentença, referindo-se ao número do
Registro Geral, se o réu houver sido identificado; assim como juntar
ao respectivo processo o boletim de identificação que fôr remetido ao
Juiz sumariante.

Art. 22 — Os Juízes de Direito mandarão fornecer ao Gabinete
tôdas as informações que forem necessárias para o Registro Geral.
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Capítulo IV

Do Registro Civil

Art. 23 — 0 Registro Civil de identificação é constituído de uma
folha (papel branco com saria verde) com as impressões digitais e
sinais físicos característicos do indivíduo que requerer sua identificação
e a quem o Chefe ou Subchefe de Polícia haja conceder passaporte,
salvo-conduto ou carteira.

§ único — Identificado o indivíduo no Registro Geral, serão reser¬
vadas para o arquivo do Gabinete uma ficha e uma fotografia de frente
e de perfil e outra para a carteira de identidade, sendo a chapa inutili¬
zada em presença do identificado, logo após a reprodução necessária.

Art. 24 — Os pretendentes à identificação civil, instruirão seus
requerimentos, com atestados de identidade, passada pelo Delegado de
Polícia do município de sua residência.

Art. 25 — As pessoas que desejarem que de seu registro de identi¬
ficação ou de sua carteira, constem sua qualidade de pessoa civil, deve¬
rão instruir seu requerimento com prova "de filiação, data de seu nasci¬
mento, sua nacionalidade, estado civil e profissão.

§ único — Quando os documentos probatórios dessa qualidade
estiverem escrito em idioma estrangeiro, serão as firmas autenticadas,
pelo Cônsul respectivo, residente no Estado, e traduzidos judicialmente
em português.

Art. 26 ■— Os documentos a que se referem os artigos anteriores,
pertencerão ao arquivo do Gabinete, e os interessados poderão obter
dos mesmos certidões, se o requererem.

Art. 27 — Qualquer alteração no Registro Civil, só será feita a
requerimento do identificado, mediante prova documental, e por ordem
do Chefe ou do Subchefe de Polícia, nesse caso será substituída a
carteira de identidade, mediante a entrega da que anteriormente lhe
tivera sido expedida.

Art. 28 — As mulheres casadas poderão ser registradas civilmente,
a requerimento de seu próprio punho, quando maiores, e os menores de
ambos os sexos, a requerimento de seus pais ou tutores, que provarão
sua qualidade.

Art. 29 — Os menores abandonados, ou dados à vadiagem, serão
identificados em Registro Especial antes de serem entregues a seus
pais, se os tiverem, ou ao Juiz de Órfãos, para que lhes dê tutor ou os
faça recolher a algum estabelecimento designado pelo Presidente do
Estado.

Art. 30 -— As certidões dos documentos arquivadas no Gabinete,
pagarão o selo de conformidade com o que pagame as certidões expedidas
por outras Repartições do Estado.

Capítulo V

Das Carteiras de Identidade

Art. 31 •— Para satisfazer os casos a que se referem os artigos 25
e 26 dêste Regulamento, o Gabinete adotará dois tipos de carteiras de
identidade, em tudo iguais às declarações do Registro respectivo.
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Art. 32 — As carteiras de identidade fornecidas de conformidade
com o art. 26, terão fôrça probante de folha-corrida se o pretendente
provar com certidão dos escrivães do crime da comarca ou município
de sua residência, nos seus últimos meses, achar-se livre de culpa, o
que constará da mesma carteira.

Art. 33 ■— Essas carteiras serão aceitas em todo o Estado, como
prova de identidade de seu portador, não só para recebimento de qual¬
quer importância, como em todos os atos em que a lei exigir prova de
identidade.

Art. 34 — As carteiras de identidade serão assinadas pelo Encarre¬
gado do Gabinete e pelo interessado, se souber assinar, e visada pelo
Chefe ou pelo Subchefe de Polícia.

Art. 35 — As fotografias dos identificados no Registro Criminal,
serão tiradas por profissional contratado e as dos identificados no
Registro Civil à custa dos interessados, enquanto o Gabinete não tiver
organizado o respectivo serviço.

Art. 36 — As carteiras de identidade ficam sujeitas ao selo de
2$000, em estampilhas estaduais, além de outras federais.

Capítulo vi

Da Estatística Criminal

Art. 37 — O serviço de Estatística Criminal constará:
a) cifra dos fatos delituosos ocorridos em todo o Estado, orga¬

nizado por municípios, com discriminação da natureza dos cri¬
mes, sexo, nacionalidade e idade dos agentes, e se menor de
21 anos;

b) da cifra dos fatos correcionais ocorridos na sede das secções
do Gabinete à repressão policial;

c) dos suicídios e tentativas de suicídio, acidentes de qualquer
espécie, repressão de indesejáveis, armas apreendidas e quais¬
quer outros fatos.

Art. 38 — O Gabinete organizará anualmente os respectivos ma¬
pas espécie que lhes forem trimestralmente remetidos pelos Delegados
de Polícia, conferindo-os, corrigindo-os à vista das comunicações que
lhe deverão fazei-, mensalmente, do movimento policial do município
respectivo.

Art. 39 — As secções do Gabinete organizarão igualmente, uma
estatística do serviço de identidade separadamente, o Registro Criminal
Civil, por nacionalidades, sexos, idades e causa do Registro Criminal.

Capítulo VII

Da Escrituração do Gabinete

Art. 40 — Haverá no Gabinete além dos livros indispensáveis aos
Registros de que trata êste Regulamento, organizados de acordo com
os modelos que a êle acompanham, os que forem julgados necessários,
a Juízo do Chefe ou do Subchefe de Polícia.

Art. 41 — As Delegacias de Polícia registrarão em livro que será
aberto, rubricado e encerrado pelo Delegado, todas as ocorrências rela¬
tivas- aos detentos, em forma de assentamento para a instrução ou in¬
formação do Conselho Penitenciário ou ao Presidente do Estado, nos
casos de que trata o artigo 21 do presente Regulamento.
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Art. 42 — O Serviço de Identificação e Estatística Criminal será
dirigido na Capital pelo Secretário da Chefatura de Polícia e um
auxiliar, e na Subchefatura e Delegacia de Corumbá, por encarregados,
um em cada Repartição, de livre nomeação e demissão do Chefe de
Polícia.

Art. 43 — Nas suas faltas ou impedimentos serão substituídos pelos
empregados que o Chefe ou Subchefe de Polícia designar.

Art. 44 — Os vencimentos do pessoal do Gabinete de Identificação
serão os constantes da tabela que a êste acompanha.

Art. 45 -— Os casos omissos no presente Regulamento serão resol¬
vidos pelo Presidente do Estado, mediante consulta do Chefe de Polícia.

Palácio da Presidência do Estado, em Cuiabá, 21 de junho de 1933.

Leônidas Antero de Matos.

Pedro Laurentino de Araújo Chaves.

Quadro de vencimentos e dos funcionários do Gabinete de Identifi¬
cação e Estatística Criminal a que se refere o presente Regulamento.

N.° Cargo Vencimentos Gratificação Total

2 Identificadores

(Campo Grande e

Corumbá) . . . 166$666 83Ç334 1:5008000

1 Identificador na

Capital .... 133S333 66$668

Total . . .

1:200?000

2:700$000

Observação: O encarregado do Gabinete de Identificação e
Estatística Criminal na Capital, terá a gratifica¬
ção anual de 1:200$000 anual.

Palácio da Presidência do Estado, em Cuiabá, 21 de junho de 1933.

Leônidas Antero de Matos.

Pedro Laurentino de Araújo Chaves.

Rio Grande do Norte
Decreto n.° 677, de 14 de julho de 1934.

Dá Novo Regulamento ao Gabinete de Identificação
e Estatística Criminal do Estado.

O Interventor Federal no Rio Grande do Norte, usando de suas
atribuições:



— 289 —

Considerando que o atual Regulamento do Gabinete de Identificação
e Estatística, constante do título VII do Decreto n.° 322, de 19 de
março de 1927, já não atende às. exigências do serviço;

considerando que o Primeiro Congresso Nacional de Identificação,
ultimamente reunido no Rio de Janeiro e em São Paulo, aprovou várias
e importantes sugestões, que aos Estados cumpre adotar gradativa¬
mente, dentro das possibilidades de cada um;

Decreta :

Art. 1.° — O Gabinete de Identificação e Estatística Criminal
reger-se-á pelo regulamento que a êste acompanha, tendo o respectivo
pessoal os vencimentos constantes da tabela anexa.

Art. 2.° — Fica aberto o crédito especial de 3:8508000 (três contos
oitocentos e cinqüenta mil réis) para atender, até o fim do atual
exercício, à despesa decorrente do presente decreto.

Art. 3.° —■ Nos termos do § único do art. 10 do Decreto Federal
n.° 20.348, de 29 de agosto de 1931, será o presente decreto posterior¬
mente submetido ao Conselho Consultivo.

Art. 4.' — Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, em Natal,
14 de julho de 1934 — 46.9 da República.

Mário Leopoldo Pereira da Câmara.
Antônio José de Melo e Sousa.

REGULAMENTO DO GABINETE DE IDENTIFICAÇÃO E
ESTATÍSTICA CRIMINAL

Capítulo I

Da sua natureza e dos seus fins

Art. 1." —- O Gabinete de Identificação e Estatística Criminal
constituirá uma repartição autônoma, subordinada ao Diretor Geral do
Departamento da Segurança Pública, e terá caráter civil, policial e
judiciário.

Art. 2.9 — Sua correspondência é direta com o Diretor Geral, com
as repartições e autoridades policiais, judiciárias, ministério público,
comandantes de corporações militares e com os chefes dos serviços con¬
gêneres do País e do estrangeiro.

Art. 3." — O Gabinete adota, para o serviço de identificação indivi¬
dual, o Sistema de Vucetich.

Art. 4.9 — O Serviço do Gabinete, quando executado ex-ofício, é
secreto e estritamente reservado aos interêsses policiais, criminais e ju¬
diciais, sendo vedado o fornecimento de fichas, fotografias, ou outras
informações para publicação.

§ único — Para efeito de captura, ou em caso de desaparecimento
de pessoa, poderá o Diretor Geral da Segurança Pública permitir a
publicação do retrato respectivo.

Art. 5.9 — É expressamente proibido, a quem quer que seja, uti¬
lizar-se do material do Gabinete para fins estranhos ao serviço.



— 290 —

Art. 6." — Ao Gabinete compete:

a) fornecer, mediante requerimento dirigido ao respectivo Diretor,
provas de identidade, de bons antecedentes, carteira e folha-
corrida, às pessoas honestas que desejarem documentos dessa
natureza;

b) efetuar a identificação obrigatória dos criminosos e de tôdas
as pessoas detidas, sem distinção de sexo ou condição social,
excetuadas as indiciadas em crimes políticos;

c) proceder gratuitamente à identificação dos funcionários da po¬
lícia administrativa, agentes de segurança, guardas-civís, sol¬
dados da Fôrça Pública e pessoal dos serviços internos das
prisões, mandados apresentar com ofício ou guias das respecti¬
vas autoridades;

d) organizar, separadamente, o Registro Geral e o Registro Civil
e os registros especiais que forem sendo criados pelo poder
competente;

e) auxiliar, no que lhe competir, o serviço Médico-Legal na iden¬
tificação de cadáveres de desconhecidos, fotografar os locais
crimes, manchas, dedadas, pégadas, quaisquer vestígios nos
ditos locais, reproduzi-los, ampliá-los para exames e confronto;

f) permutar com os Gabinetes congêneres do País, informações
relativas a delinqüentes ou pessoas, a respeito das quais se
busquem informações para o fim de naturalização, passaporte,
folha-corrida, salvo-conduto, etc., solicitando e remetendo fi¬
chas, individuais dactiloscópicas, folha de antecedentes, foto¬
grafias, etc.;

g) manter relações com os serviços de identificação do estrangeiro,
tôda vez que isto fôr necessário;

h) dar execução, na parte que lhe toca, aos convênios policiais
interestaduais e internacionais;

i) organizar, com os dados que lhe forem fornecidos pelas auto¬
ridades policiais, administrativas e judiciárias, o serviço de
estatística policial e criminal do Estado, habilitando, dêsse
modo, a polícia, o ministério público e a justiça em geral com
elementos seguros de informações;

j) executar as identificações para fins eleitorais, de acordo com
a legislação em vigor;

k) fornecer às corporações militares informações de antecedentes
das pessoas que desejem se alistar como praças;

1) remeter à Casa de Detenção uma ficha e uma fotografia de
frente e de perfil, de cada detento identificado;

m) expedir passaportes e salvo-condutos às pessoas a quem o Di¬
retor Geral os conceder, depois de devidamente identificados;

n) reconhecer, a pedido das partes, a autenticidade de impressões
digitais, quando postas em doclumento;

o) publicar bimestralmente, quando possível, um Boletim Policial,
para divulgar ensinamentos úteis e necessários à instituição,
contendo uma parte oficial de atos emanados da administração
policial, sem que prejudique a indispensável reserva dos fatos
sujeitos à apreciação da polícia e nem afete a instrução secreta
consagrada pelo Código de Processo Penal;

p) manter uma biblioteca sôbre assuntos de identificação e afins.
Art. 7.-' — Os documentos fornecidos pelo Gabinete, inclusive reco¬

nhecimento de impressões digitais, terão fé pública.
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Capítulo II

Da Identificação

Art. 8.9 -— Por identificar entende-se confrontar, eliminando, até
se encontrar a figura ou imagem semelhante àquela que se tem em vista,
preferindo, para melhor análise, tudo que oferecer maior número pos¬
sível de pontos de referências fixos e imutáveis, sempre iguais a sí
mesmos, suscetíveis de recomposição fiel à natureza ou pela demons¬
tração de técnica competente.

Art. 9.9 — A identificação constará:
a) das impressões das linhas papilares das extremidades digitais,

podendo ser também tomadas, nas identificações dos criminosos
os individuos suspeitos, as impressões palmares e até mesmo
das plantas dos pés;

b) fotografia de frente e de perfil, como meio auxiliar;
c) filiação civil e morfológica, notas cromáticas e sinais caracte¬

rísticos, que representam o duplo caráter de imutabilidade e
variedade de aspecto e localização.

Capítulo III

Do Registro Geral

Art. 10 — A identificação no Registro Geral constará, além das
impressões digitais, e da fotografia do delinqüente, da designação de
sinais característicos, tatuagens, cicatrizes, defeitos físicos e tudo que
possa servir de assinalamento individual, sempre que forem visíveis
(sem desnudamento do indivíduo), lançadas numa folha de papel bran¬
co, com as designações também da pessoa civil e autonomazias que
puderem ser fornecidas em declarações verbais, obtidas sem violência.

Art. 11 — A identificação de quem quer que seja, no Registro
Geral, só poderá ser feita, quando o indivíduo fôr mandado apresentar
com ofício de determinação do Diretor Geral do Departamento da
Segurança, ou ofício de solicitação do Delegado Auxiliar e demais auto¬
ridades policiais, ou, enfim, com guia da Casa de Detenção, e nos quais
(ofícios e guias) se declarou o nome por extenso, ou nomes pelos quais
o indivíduo é conhecido, autonomazia, alcunha, e bem claramente o
motivo pelo qual o delinqüente se acha detido.

§ único — Nas quintas-feiras, às 13 horas, a Casa de Detenção fará
conduzir ao Gabinete, devidamente escoltados, todos os indivíduos ali
entrados, na semana anterior, acompanhados da respectiva guia e de
cópia dos documentos comos quais foram recolhidos pelas autoridades
policiais ou judiciárias.

Art. 12 — De cada identificado serão tirados, além de uma ficha
destinada ao armário dactiloscópico das impressões no Registro Geral,
e de uma chapa fotográfica de frente e de perfil, tantas fichas de
permuta quantas forem necessárias para atender os interêsses policiais
e judiciários.

§ único — Tanto as fichas como o Registro Geral devem ser assi¬
nados pelo preso, caso saiba escrever.

Art. 13 — Quaisquer informações referentes aos identificados no
Registro Geral, inclusive remessa de fichas individuais, fotografias,
folha de antecedentes, etc., só poderão ser atendidas pelo Gabinete, por
oficio de determinação do Diretor Geral, ou de solicitação judiciária e
dos Gabinetes congêneres do País.
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Art. 14 — As chapas fotográficas dos identificados no Registro
Geral, serão arquivadas no "atelier"5 do Gabinete, e as suas reproduções
e cópias só poderão ser fornecidas de conformidade com prescrições do
artigo anterior.

Art. 15 — Qualquer alteração na folha do Registro Geral, de quem
quer que seja, só poderá ser feita em face de ofício à Diretoria do
Gabinete pela mesma autoridade que mandou apresentar o identificado,
ou por determinação, em ofício, do Diretor Geral da Segurança Pública.

Art. 16 — Tôdas as notas do Registro Geral referentes à remessa
de diligências para juízo, de julgamento, de absolvição ou condenação,
de mandados de prisões, de livramento condicional, de cumprimento de
sentença, de falecimento, etc., dos identificados, irão sendo feitas, à
medida das informações escritas e dirigidas ao Diretor do Gabinete
pelas respectivas autoridades policiais, administrativas e judiciárias.

Art. 17 — Os menores só poderão ser identificados criminalmente
com autorização escrita do Diretor Geral da Segurança Pública, ou por
apresentação e solicitação também escrita da autoridade judiciária com¬
petente, reduzindo-se o expediente à tomada das impressões de fichas
dactiloscópicas, onde também constarão as notas de esclarecimentos
necessários.

§ único — É vedada a identificação criminal de menores, de idade
inferior a quatorze anos.

Capítulo IV

Do Registro Civil

Art. 18 — O Registro Civil é constituído de uma folha (papel
azul) com as impressões digitais, notas cromáticas e sinais característi¬
cos visíveis do indivíduo que requerer a sua identificação ao Diretor
do Gabinete, de conformidade com êste Regulamento ou que fôr man¬
dado apresentar com ofício do Diretor Geral da Segurança, para os
casos de concessão de passaportes, salvo-condutos, etc..

§ 1." — De cada indivíduo identificado serão tiradas as impressões
digitais de ambas as mãos, no registro e na ficha destinada ao armário
dactiloscópico, além de uma fotografia de frente e outra de perfil que
figurarão na carteira de identidade.

§ 2.'' — Quando o interessado desejar receber imediatamente a
carteira de identidade, deverá trazer o seu retrato sem retoque e com
as dimensões estabelecidas pelo Gabinete.

Art. 19 —- As pessoas que requererem carteira de identidade deverão
instruir seu requerimento com um atestado de identidade, passado pelo
delegado do distrito policial de onde residirem.

§ 1.' — As pessoas que quiserem que seu registro de identificação
e sua carteira de identidade constem as qualidades de pessoa civil, de¬
verão juntar ao requerimento, além do atestado que trata o art. 19,
documentos que comprovem a sua filiação, dia, ano, mês de nascimento,
naturalidade, estado civil, residência, instrução e profissão.

§ 2.5 — A identificação espontânea de menor, só poderá ser feita
em face do requerimento paterno, materno, ou de tutor, acompanhado
de certidão de idade do candidato à identificação.



§ 3.9 — Os documentos apresentados por estrangeiros, não sendo
passaportes, só poderão ser aceitos pelo Gabinete quando escritos em
língua portuguesa, expedidos pelos representantes consulares, residen¬
tes no Brasil, constituindo certificado.

Art. 20 — Enquanto não fôr padronizado o serviço de identificação
em todo o País, o Gabinete adota dois tipos de carteira de identidade,
um completo e outro incompleto, de acordo com os documentos apresen¬
tados pelo identificado, tendo ambos o mesmo valor dactiloscópico.

§ 1.' — A carteira será uma cópia fiel do respectivo registro, com
carimbo de relevo do Gabinete sobre a fotografia, de perfil e de frente
do portador, e autenticada com a assinatura do Diretor do Gabinete,
sobre estampilha estadual no valor devido, conforme a tabela orça¬
mentária.

§ 2.9 — De acordo com o valor e natureza do material empregado
na sua confecção, as carteiras podem ser de 1.*, 2.", 3." classe, correspon¬
dendo a preços diversos.

Art. 21 — Nenhuma modificação ou acréscimo a requerimento do
interessado poderá ser feita na folha de registro, desde que se trate
de nome da família, filiação, estado civil, profissão, naturalidade, nacio¬
nalidade, etc., senão em face de documentos suficientes. E, quando
o Diretor do Gabinete não julgar regulares tais documentos, submetê-
los-á, com um parecer informativo, ao Diretor Geral da Segurança para
decisão final.

§ 1.» — Deferido o requerimento, será fornecido ao interessado
uma segunda via de sua carteira com as modificações ou acréscimos
introduzidos, se o mesmo restituir ao Gabinete a primeira via, pagos
os selos devidos.

§ 2.' — Poderão ser também fornecidas, a requerimento dos inte¬
ressados, pagos os devidos selos, novas vias de suas carteiras extravia¬
das ou inutilizadas, sem quaisquer modificações ou acréscimos.

Capítulo V

Outros Registros

Art. 22 — Tanto para as pessoas identificadas espontâneamente,
como para os presos, haverá ainda os registros de existência e de auto-
nomazias.

Art. 23 — O registro de existência é o índice alfabeticamente,
servindo de base o sobrenome que deverá ser escrito em grossos carac¬
teres no anverso do cartão.

Art. 24 —-O registro de autonomazias destina-se aos identificados
que tiverem alcunhas e será feito em livro próprio.

Art. 25 — Haverá uma identificação especial para os indivíduos
presos para averiguações policiais, denominada "suspeitos".

§ 1.® — Consiste apenas nas tomadas das impressões digitais em
tantas fichas quantas forem necessárias, preenchidos os dizeres res¬
pectivos.

§ 2.® — Essas fichas serão inutilizadas, se a polícia nada apurar
contra o identificado.

§ 3.® — Confirmada porém, a suspeição, pela polícia, será o indi¬
víduo novamente remetido ao Gabinete pela autoridade policial compe¬
tente, a-fim-de ser feita a identificação definitiva no Registro Geral.
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Capítulo VI

Da Oficina Fotográfica

Art. 26 — Ã Oficina Fotográfica compete:
1 — executar os trabalhos de fotografia, fazer reproduções, cópias,

ampliações, reconstituições, etc.;
2 — executar a fotografia sinalética de frente e de perfil, na

redução determinada pelo Gabinete, digo Diretor do Gabi¬
nete, de todas as pessoas que requererem carteira de identi¬
dade, passaportes, etc., e dos detentos e outros mandados
apresentar, com memorandum, pelo oficial identificado;

3 — fotografar os cadáveres desconhecidos, por determinação do
Diretor Geral da Segurança Pública, ou à requisição das
demais repartições e autoridades policiais;

4 — realizar trabalho fotográfico externo, quando para isso receba
ordem do Diretor;

5 — preparar para exposição permanente, no lugar mais conve¬
niente da sede do Departamento da Segurança Pública, as
fotografias de cadáveres desconhecidos, facilitando o reco¬
nhecimento pelo público;

6 — organizar, separadamente, os arquivos civis e criminais.

Capítulo VII

Da Estatística Criminal

Art. 27 — O Gabinete organizará sistemàticamente, não só a esta¬
tística criminal, mas também a policial, além da que se referir ao
movimento interno do mesmo.

Art. 28 — A Estatística Criminal compreenderá os crimes e con¬
travenções, cujos processos forem iniciados pela polícia e será comple¬
tada, tanto quanto possível, por uma estatística judicial que indique
os resultados que tiverem os processos.

§ único — Para êsse fim o Secretário do Superior Tribunal de
Justiça e os escrivães de crime, em todo o Estado, deverão participar
ao Diretor do Gabinete, no que lhes couber, as apelações e mais re¬
cursos julgados, as denúncias oferecidas, os mandados de prisões pre¬
ventivas, as pronúncias decretadas, as sentenças proferidas, as absolvi¬
ções, condenações e cumprimento de penas, no prazo de 3 dias, a contar
do momento em que estes atos se realizarem.

Art. 29 -— A estatística policial compreenderá: suicídios, tentativas
de suicídio, desastres ou acidentes de qualquer natureza; movimentos das
prisões correcionais, do Serviço Médico-Legal, autópsias, corpos de delito,
exames diversos, aviões e passageiros; da Casa de Detenção, entrada,
saída e existência de presos; da Inspetoria de Veículos, matrículas, apre¬
ensões de carteiras, exames, etc..

Art. 30 — Para maior facilidade do serviço, serão fornecidos
modelos de impressos às autoridades e funcionários obrigados à remessa
dos dados estatísticos.
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capítulo VIII

Da identificação de cadáveres e fotografias de locais de crime

Art. 31 — O Gabinete, todas as Vêzes que lhe fôr determinado
pelo Diretor Geral da Segurança Pública, ou requisitada pela Delegacia
Auxiliar, Gabinete Médico-Legal, Casa de Detenção, etc., comparecerá,
pelos seus funcionários competentes, aos locais designados, a-fim-de
tomar as impressões digitais de cadáveres de desconhecidos, e as foto¬
grafias necessárias.

Art. 32 — O Gabinete atenderá, outrossim, às determinações e re¬
quisições que lhe forem feitas pelas autoridades competentes, a-fim-de
tirar fotografias dos locais de crime, de manchas e sinais encontrados,
de objetos, de instrumentos empregados na prática dos crimes, etc..

Art. 33 — As impressões digitais nos cadáveres serão tomadas numa
ficha e numa folha de registro (papel branco), em que serão anotados,
com designação do local e da data, o sexo do indivíduo, a idade presu¬
mível, a estatura, os demais caracteres físicos e quaisquer assinalamentos,
além de informações que possam ser úteis ao serviço de identificação.

Art. 34 — As impressões digitais tomadas nos cadáveres serão,
quando necessário, ampliadas, depois de devidamente fotografadas, as¬
sim como serão as fotografias dos corpos reconstituídas, quando possível,
para o devido exame e confronto.

Art. 35 — Todos os resultados obtidos nos casos dos arts. e §§
dêste capítulo serão logo enviados às autoridades que tiverem determi¬
nado ou solicitado os serviços do Gabinete.

Art. 36 — O Gabinete quando fôr avisado pela Casa de Detenção,
verificará a identidade dos detentos falecidos.

§ único — Tôdas as vêzes que o Gabinete pelo seu arquivo de fichas
conseguir estabelecer a identidade de cadáver de um desconhecido, ano¬
tará o fato no verso do respectivo registro e dará baixa nos assenta¬
mentos dactiloscópicos e fotográficos.

Capítulo IX

Do pessoal e suas atribuições

Art. 37 — O quadro dos funcionários do Gabinete é o seguinte:
um Diretor, um 1.' oficial, um 2.' oficial, um fotógrafo, um

ajudante de fotógrafo, dois identificadores e um servente.
Art. 38 — Ao Diretor incumbe:

a) dirigir e fiscalizar todo o serviço do Gabinete;
b) orientar os trabalhos técnicos e dar instruções sobre o serviço

por escrito, quando julgar necessário;
c) remeter ao Diretor Geral o relatório anual do movimento do

Gabinete;
d) propor ao Diretor Geral por escrito, tôdas as modificações que

julgar necessárias ao bom andamento dos trabalhos a cargo do
Gabinete;

e) manter relações com institutos congêneres do país e do estran¬
geiro ;

f) assinar ou visar todos os documentos que se arquivem e os
que sejam expedidos pelo Gabinete ou por êle transitem para
seu exame;
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g) dirigir a publicação do Boletim Policial, auxiliado pelos fun¬
cionários que designar;

h) acompanhar, quando e quanto possível, o movimento, no país
e no estrangeiro, relativo ao progresso dos métodos e processos
de identificação;

i) cumprir, enfim, tôdas as obrigações inerentes ao serviço e à
sua boa ordem, impostas naturalmente pelo cargo de Diretor.

Art. 39 — Ao 1.' oficial compete:
a) substituir o Diretor nas suas faltas e impedimentos;
b) atender as partes nas suas reclamações, quando não o possa

fazer o Diretor, levando ao conhecimento destes assuntos os
pertinentes;

c) dirigir o serviço de estatística policial e criminal além da do
próprio Gabinete;

d) encarregar-se do serviço de passaportes e salvo-condutos;
e) organizar e remeter ao Diretor todo o expediente do Gabinete;
f) minutar e fazer dactilografar os ofícios, informações, etc., de

acordo com instruções do Diretor;
g) organizar mensalmente os atestados de comparecimento do

pessoal, de acordo com o livro de ponto, para assinatura do
Diretor;

h) auxiliar o Diretor no trabalho de classificações de fichas,
buscas e confrontações dactiloscópicas;

i) enviar às autoridades policiais, administrativas e judiciárias,
mapas estatísticos em branco, a-fim-de serem devidamente pre¬
enchidos e devolvidos;

j) levar ao conhecimento do Diretor, tôdas as irregularidades que
observar no serviço.

Art. 40 — Ao 2.' oficial incumbe:

a) organizar e escriturar o Registro Geral, o Registro Civil, os
registros de existência, autonomazias e outros que forem cria¬
dos;

b) interrogar inteligentemente os presos com a possível minúcia,
examinar os papéis dos requerentes de carteiras civis, man¬
dando o identificado, depois do preenchimento das formalidades,
ao encarregado das impressões digitais e à oficina fotográfica,
com memorandum;

c) pedir ao Diretor esclarecimento sobre as dúvidas que tiver na
prática do serviço;

d) fazer diàriamente, auxiliado pelos identificadores a distribui¬
ção de fichas e cartões nos arquivos e armários respectivos.

Art. 41 — Ao fotógrafo compete:
a) atender, com o seu auxiliar, a todo serviço que lhe fôr enviado

e reclamado pelo Gabinete, tanto em trabalho interno como em
externo;

b) comunicar-se diàriamente com a Diretoria do Gabinete, dando-
lhe conta do trabalho executado no dia anterior e recorrendo
tôdas as dúvidas que tiver no exercício de seu cargo;

c) conservar os aparelhos em ordem, poupar quanto possível o
material sob sua guarda, não consentindo no desvio seja do
que fôr, por quem quer que seja, para fins estranhos ao serviço;
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d) ter escriturado regularmente todos os aparelhos, material e ob¬
jetos da oficina fotográfica;

e) manter uma escrituração, em livro especial, devidamente rubri¬
cado pelo Diretor, das entradas e gastos diários do material foto¬
gráfico e evitar que venha a faltar qualquer material, causando
interrupção ao serviço.

f) zelar o arquivo de chapas fotográficas e mantê-lo em ordem, de
modo a facilitar qualquer busca em qualquer tempo;

g) restituir ao Gabinete, no prazo máximo de dois dias, as carteiras
com os respectivos retratos colados e sinetados convenientemente.

Art. 42 — Ao ajudante do fotógrafo cabe:
a) auxiliar o seu superior em todo o serviço interno e externo da

oficina;
b) substituir o fotógrafo em todas as suas faltas e impedimentos.
Art. 43 — Aos identificadores incumbe o trabalho de tomada das

impressões digitais dentro ou fora da repartição, de acordo com as
necessidades do serviço, de natureza civil, criminal, eleitoral.

§ único — Poderão os mesmos ser encarregados de outros trabalhos
internos, de conformidade com a habilidade de cada um, a juízo do
Diretor do Gabinete.

Art. 44 — Ao servente incumbe:
a) abrir o Gabinete todos os dias úteis, antes da hora do expe¬

diente e proceder à limpeza geral;
b) receber com urbanidade e encaminhar as pessoas que procura¬

rem o serviço do Gabinete;
c) cumprir as ordens e instruções que lhe forem dadas pelos seus

superiores, tanto no serviço interno como no externo;
d) atender ao chamado dos empregados, em objeto de serviço;
e) fechar todos os dias o Gabinete, depois de encerrado o expe¬

diente, fazendo reparo em todos os armários, portas de comu¬
nicação, arquivos, etc., tomando por sí mesmo providências
imediatas sobre quaisquer anormalidades notadas, levando tudo
ao conhecimento do Diretor, no mais breve espaço de tempo.

Capítulo X

Das filiais

Art. 45 — O Govêrno criará filiais do Gabinete de Identificação
nas sedes das delegacias do interior, quando o serviço o exigir e as
condições financeiras do Estado o permitirem.

§ único — Poderão ser também criadas filiais junto aos Cartórios,
para atender ao serviço- eleitoral.

Art. 46 — Revogam-se as disposições em contrário.

Secretaria Geral do Estado, em Natal, 14 de julho de 1934.

Antônio José de Melo e Souza,
Secretário Geral
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Gabinete de Identificação e Estatística Criminal.

N.° Categorias
Vencimentos

mensais

V encimentos

anuais
Total

1 Diretor 600$000 7:2008000 7:2008000

1 1.° Oficial 500$000 6:0008000 6:0008000

1 2.° Oficial 400S000 4:8008000 4:8008000

1 Fotógrafo 4508000 5:4008000 5:4008000

1 Ajud. de Fotógrafo . 2008000 2:4008000 2:4008000

2 Identificadores . . . 200?000 2:4008000 2:4008000

1 Servente 1508000 1:8008000 1:8008000

Total 32:4008000

Palácio do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, em Natal,
14 de julho de 1934 — 46.° da República.

Antônio José de Melo e Souza.

Mário Leopoldo Pereira da Câmara.

São Paulo.

Decreto n.' 7.223, de 21 de junho de 1935.

Capítulo XV

Do Serviço de Identificação

0 Serviço de Identificação compor-se-á das seguintes

Secretaria.

Arquivo Dactiloscópico.
Antropologia Criminal.
Odontologia Legal.
Arquivo Monodactilar.
Laboratório Fotográfico.
Identificação Civil.
Identificação Criminal.
Identificação Criminal.
Biblioteca e Museu.

Depósito do Material.

Art. 118 —

dependências:
I —

II —

III —

IV —

V —

VI —

VII —

VIII —

IX —

X —

XI —
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Das funções do Serviço de Identificação

Art. 119 — O Serviço de Identificação tem funções de caráter
técnico-científico, com finalidades civil, judicial e policial.

Art. 120 — Ao Serviço de Identificação compete:
a) proceder à identificação de todas as pessoas presas ou detidas,

ressalvados os casos previstos por lei;
b) identificar os voluntários das forças militares e militarizadas

do Estado, inspetores de segurança e, em geral, de tôdas as
pessoas que o requererem ou solicitarem ou, ainda, para as
quais a lei exigir prova de identidade;

c) proporcionar ou empregar os meios científicos para o reconhe¬
cimento de cadáveres de desconhecidos;

d) corresponder-se diretamente com as autoridades policiais e ju¬
diciárias do Estado e com as autoridades federais, de outros
Estados da União e estrangeiras sôbre assuntos referentes à
Identificação;

e) manter e desenvolver a permuta de fichas com os seus congê¬
neres nacionais e estrangeiros;

f) prestar esclarecimentos sôbre antecedentes, sempre que re¬
quisitados pelas autoridades competentes, segundo a forma
estabelecida neste Regulamento;

g) providenciar o preparo de passaportes;
h) providenciar e efetuar pesquisa e levantamento nos locais de

crime, das impressões digitais, lamares e plantares, bem como
realizar a perícia de confronto, elaborar laudos e reconhecer,
quando requerida, a autenticidade de impressões apostas em
documentos;

i) manter em funcionamento as dependências de Antropologia
Criminal e Odontologia Legal, auxiliando com estas especiali¬
dades o estudo dos delinqüentes no Estado e os processos de
reconhecimento de identidade;

j) estabelecer, partindo sempre da classificação básica de Yuce-
tich e subclassificação que visem o mais perfeito sistema de
desdobramento dos arquivos dactiloscópicos;

k) manter em funcionamento o Arquivo Monodactilar para classi¬
ficação e arquivamento das impressões digitais isoladas dos
delinqüentes;

1) promover dentro do Serviço, estudos em relação às organiza¬
ções de arquivos palmares e plantares;

m) organizar e manter um museu e uma biblioteca relativos à
Identificação;

n) realizar os trabalhos de identificação para o Serviço Eleitoral,
de acordo com o que determinar a legislação em vigor;

o) promover os meios de obter a perfeita identificação civil e
criminal em todo o Estado, por intermédio dos postos de Iden¬
tificação nas Delegacias de Polícia.

Art. 121 — A Identificação, baseada no sistema dactiloscópico, será
feita por meio de planilhas, fichas e fotografias, constando do seguinte:

a) impressões das linhas papilares das extremidades digitais,
podendo também ser tomadas as impressões das palmas das
mãos e das plantas dos pés, quando necessárias;



— 300 —

b) qualificação, notas cromáticas, traços característicos, parti¬
cularidades, marcas, sinais, cicatrizes, tatuagens, anomalias,
congênitas ou adquiridas;

c) fotografia de frente e de perfil, ou somente de frente ou,
ainda, de três quartos na escala de redução de 1/7.

Art. 122 — Os indivíduos detidos e identificados, por motivos cri¬
minais, serão cuidadosamente examinados, quando necessário, pelos
peritos antropologistas e odonto-legista do Serviço, a-fim-de se proceder
o estudo da criminalidade no Estado, podendo ser retiradas fotografias
e realizados outros exames complementares indispensáveis à organização
das respectivas fichas.

Da Identificação Civil na Capital

Art. 123 — São provas de identidade civil, fornecidas pelo Serviço
de Identificação, a carteira de identidade e o passaporte.

§ único — Além das provas, poderão ser fornecidos outros do¬
cumentos, tais como: atestado de antecedentes e identificação.

Art. 124 — Qualquer pessoa, para fins de direito, poderá solicitar
por escrito, a sua identificação, independente da obtenção de documentos
de identidade expedidos pelo Serviço de Identificação, uma vez que
satisfaça as exigências dos Arts. 127 e 128, seus §§ e suas letras.

Art. 125 — As carteiras de identidade, passaportes, atestados de
antecedentes e de identificação estão sujeitos a emolumentos, em estam¬
pilhas, de acordo com o artigo 198 do presente Regulamento.

Art. 126 — Todas as provas e documentos de identidade serão
assinadas pelo portador e pelo Chefe do Serviço de Identificação.

Da Carteira de Identidade

Art. 127 — Tôda a pessoa que desejar obter Carteira de Identidade
deverá apresentar ao Chefe do Serviço de Identificação um requerimen¬
to em que mencionará o seu nome por extenso, idade, com indicação
do dia em que nasceu, estado civil, naturalidade, nacionalidade, filiação,
profissão e residência.

§ 1.' — A identidade do requerente deverá ser atestada por uma
autorização policial ou judiciária, firma comercial ou pessoa idônea,
com firma reconhecida.

§ 2.'' — Sendo o requerente menor ou mulher casada, será neces¬
sária a autorização do pai, mãe, tutor, responsável ou marido, com
firma reconhecida, salvo nos casos previstos em lei ou autorização de
Juiz competente.

Art. 128 — Para se obter a Carteira de Identidade é necessário
juntar ao requerimento um dos seguintes documentos:

a) certidão de nascimento;
b) certidão de casamento;
c) certificado do Serviço Militar;
d) diploma científico expedido por escolas oficializadas ou fiscali¬

zadas de ensino superior, desde que contenham nacionalidade
e idade;

e) carteira de identidade do Instituto de Identificação do Distrito
Federal, dos Gabinetes de Identificação dos Estados, da Mari¬
nha ou do Exército, da qual constem os requisitos do artigo 127;



— 301 —

f) carta de naturalização ou título declaratório de cidadão bra¬
sileiro ;

g) passaporte nacional ou estrangeiro, devendo êste ser acompa¬
nhado da respectiva tradução, feita por tradutor público
juramentado;

h) cédula consular.
Art. 129 — A Carteira de Identidade deverá conter somente os

requisitos seguintes: data da expedição; número do Registro Geral; nome
do portador; data do nascimento; filiação; naturalidade; assinatura do
Chefe do Serviço de Identificação; fotografia de frente, do portador,
em escala de redução de 1/7, timbrada por um carimbo em relevo;
fórmula dactiloscópica; impressão digital do polegar direito, ou esquer¬
do na falta do primeiro; notas cromáticas; observações; marcas; cica¬
trizes; defeitos visíveis sem desnudamento e, facultativamente, nacio¬
nalidade e fórmula do grupo sanguíneo. Na capa terá os seguintes
dizeres e desenhos: Estados Unidos do Brasil; Armas de São Paulo;
Carteira de Identidade; Estado de São Paulo.

Art. 130 — Os documentos apresentados para a obtenção da car¬
teira de identidade pertencem ao Serviço de Identificação, só podendo
ser devolvidos mediante despacho do Secretário da Segurança Pública,
ficando certidão respectiva.

Art. 131 — Aos inspetores de segurança serão fornecidas, mediante
determinação escrita do Chefe do Gabinete de Investigações, carteiras
profissionais e exclusivamente para prova de sua qualidade de inspetor.

Art. 132 — A expressão "Carteira de Identidade", só poderá ser
utilizada em documento desta natureza, expedido pelo Serviço de Iden¬
tificação.

Art. 133 — De tôdas as fotografias tiradas no Serviço de Identifi¬
cação, se arquivará o respectivo negativo.

Do Passaporte

Art. 134 — Os passaportes serão preparados pelo Serviço de Iden¬
tificação, de acordo com a legislação em vigor, e assinados pelo Secre¬
tário da Segurança Pública e pelo Chefe do Serviço referido.

§ único — Os passaportes serão registrados em livros especiais,
no Serviço de Identificação.

Do Atestado e anotações em folhas-corridas

Art. 135 — Os atestados de antecedentes, de identificação e infor¬
mações em folhas-corridas, só poderão ser concedidos à própria pessoa,
mediante identificação.

§ único — Quando os dedos do candidato a atestado de anteceden¬
tes, não deixarem impressões nítidas, não será fornecido o referido
documento e sim um atestado dessa impossibilidade.

Art. 136 — Dos atestados de antecedentes e folhas-corridas só
constarão as prisões que o requerente tenha sofrido em virtude de
processo regular, de mandado de prisão preventiva ou pronunciada,
condenação ou expulsão.
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Da Identificação dos Voluntários

Art. 137 — Os voluntários das forças militares ou militarizadas
do Estado deverão ser apresentados ao Serviço de Identificação acom¬
panhados de guias dos respectivos comandos ou diretorias, todos os dias"
úteis, em hora designada pelo Chefe do Serviço.

Art. 138 — O Serviço de Identificação comunicará aos respectivos
comandos ou diretorias, os antecedentes dos voluntários, depois de
pesquisadas as fichas dactiloscópicas.

Da Identificação Civil no Interior

Art. 139 — No Interior do Estado, os documentos de identidade
serão processados de acordo com êste Regulamento, pelos Postos de
Identificação, nas Delegacias de Polícia.

Art. 140 — Todos os Postos de Identificação ficam subordinados
tecnicamente ao Serviço de Identificação, para unidade de serviço.

Art. 141 — As Carteiras de Identidade fornecidas pelas Delegacias
do Interior, onde não existirem Postos de Identificação, para o exercício
de qualquer profissão, deverão ter impressa em caracteres bem visíveis
a declaração de só serem válidas no Município.

Da Identificação de Cadáveres

Art. 142 — Sempre que o Gabinete Médico-Legal tiver notícia da
achada de cadáver de pessoa desconhecida, deverá requisitar, por escrito,
ao Serviço de Identificação, as diligências necessárias ao esclarecimento
da sua identidade.

§ l.9 — Essas diligências consistirão nas tomadas das impressões
digitais do cadáver, da fotografia e de meios científicos para o reconhe¬
cimento.

§ 2.9 — O Serviço de Identificação fará comunicação de suas inves¬
tigações ao Gabinete Médico-Legal e à Delegacia de Segurança Pessoal,
enviando-lhes fotografias, em caso de resultado negativo.

Art. 143 — No Interior do Estado, sempre que o Delegado tiver
conhecimento da achada de cadáver de desconhecido, deverá tirar as
suas impressões digitais, em quatro fichas e, sendo possível, a fotografia,
enviando-as ao Serviço de Identificação.

Da Identificação Criminal

Art. 144 — Ficam sujeitos à identificação criminal:
I — Os indivíduos presos nas seguintes condições:

a) flagrante de delito;
b) em virtude de mandato de prisão preventiva;
c) em virtude de mandato de pronúncia;
d) em virtude de sentença condenatória;
e) em virtude de decreto de expulsão do território nacional.

II — Os excluídos, por indignos, das forças militares ou militari¬
zadas do Estado.
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Art. 145 — Aos presos que recusarem submeter-se ao processo de
identificação será aplicada a pena disciplinar cabível aos insubordinados
na Cadeia.

. Art. 146 — A identificação criminal será feita na Capital por
funcionários do Serviço de Identificação e no Interior do Estado pelos
Postos ou pelos próprios Delegados.

Da Identificação Criminal na Capital

Art. 147 — As autoridades policiais da Capital são obrigadas a
fazer apresentar ao Serviço de Identificação, até às 12 horas de cada
dia útil, os indivíduos por elas presos, a-fim-de serem identificados.

§ único — Nos casos de urgência, ou quando os presos não possam
ser apresentados até a hora designada, a autoridade os remeterá a qual¬
quer hora do expediente, fazendo constar na guia de que trata o artigo
subseqüente, as razões da urgência.

Art. 148 — Nenhum preso será identificado sem ser acompanhado
da guia da autoridade competente, da qual constará o motivo da iden¬
tificação.

Art. 149 — As autoridades deverão fazer comparecer ao Serviço de
Identificação todos os presos, assim como os deportados e expulsos do
território nacional, mesmo que já tenham sido identificados anteriormente.

Art. 150 — O Diretor da Cadeia Pública da Capital teverá fazer
comparecer ao Serviço de Identificação todos os presos não identificados,
que derem entrada no Estabelecimento.

Art. 151 — Os sentenciados recolhidos à Penitenciária serão iden¬
tificados, nesse presídio, pelo pessoal do Estabelecimento, devendo ser
enviadas as suas fichas, planilhas e fotografias ao Serviço de Identi¬
ficação.

§ único — Pesquisadas as fichas e planilhas, o Serviço de Identifi¬
cação enviará à Penitenciária os boletins antecedentes, do sentenciado.

Art. 152 — Em qualquer dos casos previstos nos artigos anteriores,
o Serviço de Identificação enviará dentro de 48 horas a quem tiver
requisitado a identificação ou à autoridade à cuja disposição se declarar
que passa o preso, o boletim de antecedentes, do qual constará o número
do registro geral que lhe couber.

§ único — Se o preso fôr reincidente, o boletim deve mencionar,
além do número do registro geral que lhe coube anteriormente, as pri¬
sões anteriores e as notas sôbre a marcha dos respectivos processos.

Art. 153 — Haverá no Serviço de Identificação um plantão fora
da hora do expediente, tanto de dia como de noite, para atender às
requisições das autoridades policiais.

§ único — Êsse plantão deverá funcionar também nos domingos e
dias feriados.

Da Identificação Criminal no Interior

Art. 154 — No Interior, os presos serão identificados dentro de
24 horas da respectiva prisão, pelo próprio Delegado de Polícia ou pelo
Pôsto de Identificação, onde houver, que remeterá incontinenti ao Ser¬
viço de Identificação a planilha e quatro fichas do criminoso.

§ único — Além das fichas e planilhas já mencionadas, deverá ser
remetida a fotografia do criminoso, sempre que fôr possível.
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Art. 155 — Quando do arquivo da Delegacia constar que o preso
foi anteriormente identificado serão tiradas apenas duas fichas que
serão remetidas ao Serviço de Identificação, consignando no seu verso
o número do Registro Geral e o motivo da nova prisão.

Art. 156 — A remessa de planilhas e fichas independe de qualquer
ofício, a não ser que o Delegado tenha especiais comunicações a fazer.

Art. 157 — Quando o preso fôr suspeito de autoria de crime nos
Estados do Brasil ou em país estrangeiro, serão tiradas tantas fichas
quantas bastem para a necessária permuta, que serão enviadas ao
Serviço de Identificação acompanhadas de ofício em que indicará quais
os países com que deve ser feita a permuta e quais os motivos.

Art. 158 — Da mesma forma se procederá com as fichas das pes¬
soas que pretendam naturalizar-se.

Art. 159 — Recebidas as planilhas e fichas das Delegacias do In¬
terior, o Serviço de Identificação remeterá o boletim de antecedentes.

Art. 160 — Logo que o Delegado receber o boletim de antecedentes,
deverá mandar lançar no livro de entradas da respectiva Cadeia o
número do Registro Geral, comunicando ao Serviço de Identificação
qualquer transferência do preso.

Art. 161 -— No caso de ser êle transferido para outra Comarca, a
autoridade o fará acompanhar de um ofício do qual conste o número
do Registro Geral.

Art. 162 — Os escrivães das Delegacias são obrigados a juntar
aos autos do processo respectivo, logo que o recebam, o boletim de
antecedentes.

Art. 163 — O Chefe do Serviço de Identificação solicitará direta¬
mente dos Juízes de Direito e escrivães de crime, as informações a
respeito dos processos criminais, necessários ao Registro Geral do Ser¬
viço de Identificação.

Art. 164 — Os Diretores da Cadeia Pública, Penitenciária, Insti¬
tutos Disciplinares e Colônia Cbrrecional, informarão diretamente ao

Serviço de Identificação, qualquer alteração havida com relação aos
presos ou reclusos.

Art. 165 — O material usado para identificação nas delegacias do
Interior onde não houver Pôsto consistirá obrigatoriamente, em uma
prancheta acanalada, uma prancheta de zinco para extensão da tinta,
um rôlo de gelatina, fichas e planilhas.

§ único — Quando o material constante dêste artigo estiver im¬
prestável, o Delegado deverá requisitar do Serviço de Identificação o
fornecimento de outros, devolvendo o material estragado.

Do pessoal

Art. 166 — 0 Serviço de Identificação tem os seguintes funcio¬
nários :

1 Chefe;
1 Subchefe;
1 Chefe do Arquivo Dactiloscópico;
4 Arquivistas;
4 Pesquisadores;
2 Fotógrafos de 1.' classe;
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7 Fotógrafos de 3.® classe;
6 Dactiloscopistas;

20 Quarto-escriturários;
2 Serventes.

Art. 167 — Ao Chefe compete:

a) dirigir e fiscalizar todo o serviço de identificação, tanto na
Capital como no Interior do Estado;

b) assinar todo o expediente inclusive carteiras de identidade e
passaporte do Serviço de Identificação;

c) fornecer às autoridades judiciárias, membros do Ministério
Público e autoridades policiais, as informações que requisita¬
rem e solicitar das mesmas autoridades as de que precisar
para a escrituração do Registro Geral;

d) orientar os trabalhos técnicos;
e) apresentar mensalmente e anualmente ao Chefe do Gabinete

de Investigações, dados detalhados dos trabalhos executados
que serão encaminhados ao Serviço de Estatística Policial;

f) fazer sugestões e propor medidas tendentes ao aperfeiçoamento
do serviço;

g) prorrogar, sempre que fôr necessário, as horas de trabalho
e convocar o pessoal para os trabalhos extraordinários com
anuência do Chefe do Gabinete;

h) requisitar do Chefe do Gabinete o fornecimento de material
necessário aos seus serviços;

i) assinar todas as provas e documentos de identidade;
j) manter e fazer observar a boa ordem disciplinar, a moralidade

e higiene em tôdas as dependências de seu departamento;
k) encaminhar, devidamente informados, ao Chefe do Gabinete de

Investigações, os requerimentos de férias, licenças e justifica¬
ções dos funcionários;

1) orientar os trabalhos de revelação e levantamento de impres¬
sões papilares nos locais de crime, quando requisitados pelas
autoridades policiais;

m) designar as atribuições dos funcionários tendo em vista a
capacidade, eficiência e tendência de cada um independente¬
mente dos respectivos cargos ou categorias, com aprocação do
Chefe do Gabinete;

n) presidir à elaboração de estudos, pesquisas e trabalhos cien¬
tíficos referentes a assuntos da competência do serviço;

o) dar parecer sôbre as reformas de caráter técnico a serem
introduzidas na organização policial do Estado, relativamente
aos assuntos de Identificação.

Art. 168 — Ao Subchefe compete substituir o Chefe em todos os
seus impedimentos.

Art. 169 — Ao Chefe do Arquivo Dactiloscópico compete:
a) dirigir e fiscalizar o serviço do Arquivo, recebendo as fichas

e planilhas que derem entrada;
b) fazer a estatística do movimento de papéis entrados no

Arquivo;

t
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c) fazer a escala de plantões do Arquivo;
d) propor ao Chefe do Serviço de Identificação as medidas que

julgar necessárias ao bom andamento dos trabalhos;
e) tomar parte, quando designado, nas pesquisas das impressões

em locais de crime e proceder aos exames periciais de confronto;
f) orientar os arquivistas e pesquisadores nas suas dúvidas e no

sistema de classificação das fichas, bem como orientá-los no
estudo dos problemas dactiloscópicos.

Art. 170 — Aos arquivistas e pesquisadores compete:
a) pesquisar as fichas das individuais dactiloscópicas que lhes

forem distribuídas pelo Chefe ou encarregado do Arquivo
Dactiloscópico;

b) classificá-las e arquivá-las e autenticando-as à sua rubrica;
c) apor a fórmula dactiloscópica nas provas e documentos de

identidade expedidos pelo Serviço de Identificação;
d) zelar pela ordem e conservação das fichas arquivadas;
e) proceder à revisão e desdobramento das fichas, de acordo com

o critério de subclassificação adotado, quando para isso forem
designados pelo Chefe do Serviço de Identificação;

f) funcionar nos exames e confrontos de impressões digitais
encontrados em local de crime quando designados pelo Chefe
do Serviço de Identificação.

Art. 171 —- Aos dactiloscopistas compete tomar as impressões digi¬
tais das pessoas que forem identificar-se para fins civis e criminais,
bem como dos cadáveres desconhecidos.

§ único — Quando necessário, poderão ser tomadas as impressões
palmares e plantares.

Art. 172 -— Aos escriturários compete:

a) fazer qualificação das pessoas que devem ser identificadas;
b) executar os trabalhos de redação que lhes forem distribuídos,

de acordo com as instruções que receberem;
c) executar os serviços do expediente das respectivas dependências,

de acordo com a distribuição feita pelo respectivo encarregado;
d) fazer a escrituração de livros, carteiras, atestados de antece¬

dentes, passaportes, prontuários e índices, ficando diretamente
responsáveis pelos erros, omissões e irregularidades que neles
forem encontrados;

e) ter convenientemente classificados todos os papéis do Serviço;
f) redigir as certidões e executar os trabalhos dactilográficos e

cópias de documentos oficiais;
g) fazer o mapa do movimento do dia anterior;
h) prestar ao encarregado o auxílio necessário e elaborar os

pareceres e informações de que forem encarregados;
i) guardar sigilo sobre o conteúdo dos papéis da dependência ou

que por êle transitarem;
j) fazer os plantões para que forem escalados;
k) exercer as funções para que forem designados pelo Chefe do

Serviço de Identificação.
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Art. 173 — Aos serventes compete:

a) proceder a limpeza, zelar pelo asseio e guarda de tudo o que
pertencer ao Serviço de Identificação;

b) transportar os papéis que lhes sejam entregues pelo Chefe
do Serviço, encarregado das dependências e demais funcio¬
nários do Serviço de Identificação;

c) encaminhar as partes e prestar-lhes informações.
Art. 174 — O Chefe do Serviço de Identificação designará, um

dentre os serventes, para exercer as funções de Porteiro.

Do Laboratório Fotográfico

Art. 175 — Ao Laboratório Fotográfico compete:
a) executar o serviço de fotografia, providenciando para que o

mesmo tenha o melhor andamento;

h) organizar a Estatística diária dos trabalhos feitos;
c) receber e dar andamento a tôdas as requisições de fotografias

que lhe forem dirigidas pelo Chefe do Serviço de Identificação;
d) revelar, fixar, imprimir, restaurar e reproduzir tôdas as cha¬

pas qüe lhes forem entregues;
e) executar plantões de acordo com a escala;
f) fotografar tôdas as pessoas que desejem tirar a carteira de

identidade;

g) fotografar os presos, voluntários, dementes e cadáveres;
h) arquivar os negativos das fotografias e procurá-los para

reprodução;
i) executar as ordens do fotógrafo designado pelo Chefe do

Serviço, como encarregado do Laboratório Fotofráfico;
j) tomar as fotografias do local de crime nos casos de pesquisas

e exames de impressões papilares e os necessários estudos e
pesquisas científicas.

Da Secretaria

Art. 176 — À Secretaria incumbe:

a) preparar o expediente a ser designado pelo Chefe do Serviço;
b) receber e distribuir tôda a correspondência do Serviço de

Identificação;
c) atender as reclamações do público;
d) organizar a escala de plantões do pessoal, exceto do Arquivo

Dactiloscópieo;
e) organizar o protocolo geral de forma a ser possível, em qual¬

quer tempo, unia informação sobre a entrada e saída de papéis
e documentos que transitem pelas diferentes dependências;

f) encarregar-se da correspondência;
g) fiscalizar o ponto do pessoal, remetendo os dados de freqüên¬

cia à Primeira Secção;
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h) escriturar e rever as provas e documentos de identidade;
i) manter regularidade na expedição de fichas para a permuta

geral;
j) redigir e expedir os boletins de informações, com presteza, às

autoridades requisitantes;
k) coletar todos os dados do movimento geral das identificações e _

demais trabalhos executados de forma a constituir elementos
seguros e orientadores das suas atividades.

Do Arquivo Monodactilar

Art. 177 — Ao Arquivo Monodactilar incumbe:
a) estabelecer a classificação e arquivamento das impressões

digitais isoladas;
b) prestar ao Chefe do Serviço de Identificação tôda assistência

técnica nas perícias dactiloscópicas, estudos, trabalhos, elabo¬
ração de laudos e preparo das respectivas peças;

c) pesquisar as impressões digitais reveladas e levantadas em
locais de crime.

Art. 178 — O Arquivo Monodactilar terá os laboratórios de dacti¬
lografia e fotografia especializada, para os trabalhos de pesquisa, reve¬
lação e levantamento de impressões pupilares nos locais de crime.

Da Antropologia, Criminal e da Odontologia Legal

Art. 179 — À Antropologia Criminal e à Odontologia Legal in¬
cumbe :

a) observar o disposto no artigo 122 dêste Regulamento;
b) prestar o concurso de meios científicos para a identidade dos

cadáveres desconhecidos.
Art. 180 — Os peritos antropólogo e odontolegaí usarão de cader¬

neta de identidade especial, que fôr aprovada pelo Secretário da Segu¬
rança Pública.

Do Depósito do Material

Art

a)

b)

c)

d)

e)

f)

181 — Ao Encarregado do Depósito do Material incumbe:
ter sob sua guarda todo o material adquirido dentro de verbas
orçamentárias, fornecido pelo Gabinete de Investigações;
manter rigorosa escrituração do movimento de entradas, saídas
e saldos do material em estoque;
encarregar-se da escrituração de todo o movimento de dotação
e empenho das verbas orçamentárias;
atender às requisições de material, quando visada pelo Chefe
do Serviço, ou por quem suas vezes fizer;
arquivar e manter sob sua guarda todos os documentos refe¬
rentes à aquisição de material;
colecionar as requisições de material que lhe forem apresen¬
tadas.
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Outras disposições

Art. 182 — As fichas e fotografias só serão fornecidas à requisição
das autoridades competentes.

Art. 183 — Para a permuta, serão tiradas tantas fichas quantas
necessárias.

Art. 184 — Para a naturalização, sendo o candidato residente no
país há mais de cinco anos, a permuta se fará entre os Gabinetes na¬
cionais e, sendo a sua permanência por prazo menor, se procederá à
permuta geral, especialmente com o país de sua nacionalidade de origem.

Art. 185 — Cada dependência do Serviço de Identificação será
dirigida por um funcionário designado pelo Chefe do Serviço.

Art. 186 — Os funcionários poderão ser transferidos pelo Chefe
do Serviço, de uma para outra dependência.

Art. 187 — Nas faltas e impedimentos do Chefe do Arquivo Dacti-
loscópico a substituição será feita por designação do Chefe do Gabinete
mediante indicação do Chefe do Serviço.

Art. 188 — É proibido o manuseio dos prontuários em trânsito no
Serviço de Identificação aos funcionários de outras dependências, ins¬
petores e de pessoas estranhas.

Art. 189 — O Serviço de Identificação poderá encarregar-se de
perícias de sua competência, requerida por particulares.

§ 1.' ■— Os requerimentos para essas perícias deverão ser apresen¬
tados ao Chefe do Gabinete de Investigações.

§ 2.' — O Chefe do Serviço de Identificação, de acordo com o Chefe
do Gabinete de Investigações, arbitrará conforme o material utilizado,
a importância a ser cobrada pela perícia, exigindo depósito prévio na
Tesouraria do Gabinete.

Art. 190 — As peças destinadas às perícias deverão ser examinadas
no próprio laboratório do Serviço de Identificação, sempre que possam
ser transportadas sem destruição parcial ou total.

Art. 191 ■— De todos os laudos e exames feitos pelo Serviço de
Identificação serão tiradas cópias, devidamente consertadas com origi¬
nais, acompanhadas de igual número de fotografias e da mesma forma
autenticadas, as quais serão arquivadas em ordem cronológica, de modo
a permitir fácil consulta e restauração dos autos perdidos ou destruídos.
Também poderão ser conservadas no Serviço as peças examinadas, de
forma a permitir nova perícia.

§ único — Todos os laudos feitos no Serviço de Identificação deve¬
rão ser numerados e protocolados no próprio Serviço.

Art. 192 — O horário do Serviço de Identificação será de 12 às 18
horas, exceto aos sábados, que será das 8 às 12 horas.

§ 1.® — O expediente poderá ser iniciado e encerrado fora das
horas regulares, a juízo do Chefe do Serviço, de acordo com o Chefe do
Gabinete de Investigações, quando o acúmulo de serviço reclamar essa
medida.

§ 2.? •— Tal medida poderá ser extensiva a todas ou parte das
dependências do Serviço de Identificação.

§ 3.® ■— Os funcionários não terão direito a qualquer gratificação
pecuniária, no caso de início antecipado ou no de prorrogação das
horas de trabalho.

Art. 193 — É vedado a qualquer funcionário retirar-se do Serviço
durante o expediente, salvo motivo de força maior, devidamente justi¬
ficado.



Art. 194 — No recinto das dependências não é permitido o ingresso
de pessoas estranhas ou de funcionários de outras dependências ou
secções, salvo em serviço.

Art. 195 — Qualquer irregularidade praticada pelos funcionários
deverá ser levada ao conhecimento do Chefe do Serviço, a-fim-de serem
dadas as providências cabíveis.

Art. 196 — Nenhum funcionário poderá cuidar de assuntos estra¬
nhos ao serviço, bem como, tratar, por sua iniciativa ou por solicitação
de terceiros, do andamento de quaisquer papéis que não estejam nas
suas atribuições.

Art. 197 — Nenhum funcionário do Serviço de Identificação poderá
se utilizar para uso particular, do material do Serviço.

Art. 198 — A tabela de emolumentos das provas e documentos de
identidade expedidos pelo Serviço de Identificação, será cobrada nos
têrmos do Decreto 23.704-A, de 9 de janeiro de 1934, e Decreto 2.260,
de 31 de dezembro de 1927.

§ único — Os emolumentos acima serão cobrados em selos do
Estado.

* * *

LEI DE MANÚ

A Lei de Manú, no parágrafo 237, do Livro 9.9, estabelecia o em-

prêgo do ferrete a-fim-de facilitar a identificação dos malfeitores (V.
" Ferrete ").

LEITURA DA INDIVIDUAL DACTILOSCÓPICA

Sistema de Vucetich (V. "Individual Dactiloscópica").
Sistema de Olóriz. -— Lê-se, primeiramente, o polegar direito,

seguido dos demais dedos da mão direita, dois a dois: segue-se o mesmo
processo para a mão esquerda.

Exemplo: S-2343
D-1242

lê-se: S-23, 43; D, doze, quarenta e dois.
Quando a fórmula apresente zero, pode haver uma pequena modi¬

ficação na leitura; quando este ocorra no médio ou no mínimo, não
haverá nenhuma modificação; esta somente se verifica quando o zero
estiver no indicador ou no anular; exemplo S-0340

D-0001

lê-se: S, zero, três, quarenta; D, zero, zero, zero, um (Ferrer —
"Manual de Identificación Judicial'', pág. 79).

LENTE

O estudo de um dactilograma, a classificação dêste ou de uma
individual dactiloscópica, é feita com o auxílio de lentes de vários tipos.

Não se pode dizer ao certo, qual o melhor tipo de lentes; entretanto,
as lupas têm dado ótimos resultados, em quase todos os serviços de
identificação.
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Segundo a natureza do trabalho a executar, as lentes são adicio¬
nadas de certos dispositivos denominados discos; assim, temos o disco
de Galton, necessário à contagem das linhas do sistema nuclear das
presilhas e, em alguns sistemas, nos verticilos (V. "Contagem de
Linhas"); o disco de Battley, necessário à classificação monodactilar
por êste sistema (V. "Sistemas Monodactilares — Battley"); o disco
de Moran, necessário para a transmissão de um dactilograma pelo
aludido sistema (Y. "Sistemas Teledactiloscópicos — Moran"); igual¬
mente, temos o disco de Collins que, como o de Moran, se presta à
transmissão do dactilograma por meio deste sistema teledactiloscópico
(V. "Sistemas Teledactiloscópicos — Collins").

Outros criadores de sistemas, instituíram lentes apropriadas, ao
em vez de disco, como acontece com o de Jorgensen (V. "Sistemas
Teledactiloscópicos — Jorgensen").

LENTE DE JORGENSEN (V. "Lente" e "Sistemas Teledactiloscópi¬
cos — Jorgensen").

LEONÍDIO RIBEIRO (Prof. Dr.) (V. "Histórico" e "Dactiloscopia
Clínica").

LESÕES LOCAIS (V. "Dactiloscopia Clínica").

LEVANTAMENTO DE IMPRESSÕES DIGITAIS

Muitos autores tratando dos diversos processos para o aproveita¬
mento, revelação, transporte das impressões digitais encontradas nos
locais de crime, tratam dêste assunto sob o título "Levantamento das
Impressões Digitais".

Julgamos, esta expressão não ser muito acertada do ponto de vista
técnico, pois, na realidade, não se verifica nenhum levantamento; o que
se nota, em verdade, é o "aproveitamento", das impressões digitais; êste
"aproveitamento" está subordinado à natureza da impressão encontrada
no local; visível, modelada ou latente; êste "aproveitamento" constitui,
por assim dizer, a primeira providência ou operação e depende de vários
processos, segundo a natureza da impressão.

Nos dois primeiros casos, o "aproveitamento" é feito por meio da
fotografia direta, ou consiste no transporte do "suporte" (V. esta
palavra), para o laboratório, onde, igualmente, procede-se à fotografia;
no último caso, procede-se à revelação da impressão latente.

A segunda operação, é o "transporte" propriamente dito; quando
se trate de impressões visíveis ou modeladas, o "transporte" é feito
por meio da fotografia ou, como dissemos acima, levando-se o suporte
para o laboratório.

Quando se trate de impressões latentes, depois da revelação, são
transportadas por meio de "películas" ou da fotografia direta; esta
fotografia é perfeitamente possível, depois da revelação.
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Isto pôsto, verificamos não haver propriamente levantamento da
impressão digital encontrada no local de crime.

LEVINSOHN (V. "Histórico" e "Identificação").

LICOPÓDIO EM PÓ (V. "Reagentes e Reveladores").

LINHA ABRUPTA (V. "Pontos Característicos").

LINHA AXIAL

É uma linha isolada no centro da laçada mais central, não cons¬
tituindo laçada; há casos em que aparecem duas, três ou mais linhas
axiais.

Diz Ferrer: "É o eixo da presilha; é uma linha solta, isolada no
meio da laçada mais central; há casos de uma, duas três ou mais linhas
axiais numa presilha" (Ferrer — "Manual de Identificación Judicial",
pág. 48).

LINHA DE GALTON

É uma linha imaginária destinada à contagem das linhas nas
presilhas e, em alguns sistemas, também nos verticilos (V. "Contagem
de Linhas").

Praticamente, o trabalho é executado com o auxílio do "Disco de
Galton"; êste consta de um disco de vidro simples, sobre o qual se acha
traçado um diâmetro; é montado num arco de metal adaptável à ra¬
nhura da lupa; depois de adaptado à lupa, o disco é colocado de modo
que a "Linha de Galton" passe pelo centro do delta e pelo ápice da
laçada mais central, procedendo-se, então, à contagem das linhas inter-
seccionadas (V. "Contagem de Linhas" e "Linha Delto-Central").

LINHA DELTO-CENTRAL

É a linha que partindo do delta, une êste ao ápice da laçada mais
central (Ferrer -— "Manual de Identificación Judicial", pág. 118).

LINHA INFRA-DÉLTICA

É a linha que parte do delta até a base do dactilograma (Ferrer
-— "Manual de Identificación Judicial", pág. 118).

LINHAS BRANCAS

"São traços brancos alheios ao sistema papilar, que aparecem nas
impressões digitais, palmares e plantares, com relativa freqüência (al-
bodactilograma)". (Luiz de Pina — "Dactiloscopia", pág. 184).

O Dr. Olóriz assim as define: "É a interrupção de três linhas,
originadas pela solução de continuidade de três cristas paralelas, na
mesma altura, umas defronte das outras" (Carlos Kehdy — "Elementos
de Dactiloscopia", pág. 136).
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Histórico. — As "linhas brancas" foram primeiro assinaladas pelo
Prof. Reyna Almandos, da Argentina, discípulo e continuador da obra
de Vucetich.

Foi o próprio Reyna Almandos quem afirmou ignorar a natureza
e a origem destas linhas a que deu, também, o nome de "Albodactilos-
eopia"; surgiram, posteriormente, outros autores que as denominaram
" albodactilogramas

Afirmam alguns autores que Reyna Almandos atribuíra à velhice,
a etiologia das linhas brancas; esta opinião foi aceita e publicada por
Locard.

Luiz de Pina e outros autores notaram que estas linhas são comuns
em pessoas jovens e até mesmo em crianças, donde a improcedência da
afirmativa acima.

Luiz de Pina é de opinião que a umidade seja a causa destas linhas,
pois, as notou em grande percentagem nas lavadeiras.

Etiologia. — Como vimos acima, alguns atribuíram a gênese das
linhas brancas à senilidade, chegando-se mesmo a afirmar que os dacti-
logramas portadores destas linhas, deveriam ser de pessoas idosas.

Verificando-se posteriormente, que aparecem em crianças e pessoas
jovens, foi abandonado êste preceito.

Luiz de Pina é de opinião que podem ser originadas pela umidade,
pois observou-as em grande freqüência nas mãos e dedos das lavadeiras
e, bem assim, de certas crianças que têm o hábito de chupar os dedos.

Leonídio Ribeiro afirma tê-las encontrado em 70% de morféticos;
adianta que as observou também em portadores de radiodermites
originadas pelos raios X ou pelo rádio; conclui que seja conseqüência
de uma lesão de natureza local ou geral (Leonídio Ribeiro — " Dáctilo-
Diagnose", pág. 35).

Somos de opinião que ainda não está perfeitamente determinada
a etiologia das linhas brancas.

Valor das linhas brancas. — Não se pode ainda atribuir qualquer
valor às linhas brancas, pois, sua etiologia ainda não está perfeita¬
mente determinada.

As autoridades que se têm dedicado à Dactiloscopia Clínica querem
lhe atribuir valor, como elementos denunciadores de certas perturbações
do organismo; entretanto, não nos consta se tenha chegado a resultados
positivos neste sentido.

Do ponto de vista de identificação ainda não se pode lhes atribuir
qualquer valor, pois, como já vimos, estas linhas a principio eram tidas
como sinal de senilidade; entretanto, êste argumento foi pôsto por
terra.

Também, Verificou-se não serem imutáveis, donde não poderem
servir como elemento de identificação; apesar disto, em certos casos,
podem ser utilizadas neste particular, com muita reserva.



Classificação. — Foram classificadas da seguinte maneira:
a) quanto à espessura: finas, médias, largas;
b) quanto à prega interfalangeana: horizontal, perpendiculares,

oblíquas;

c) combinadas entre si: simples (isoladas), cruzadas, quadricula¬
das, reticuladas.

LINHAS BRANCAS E PRETAS
O dactilograma (impressão digital) é constituído de linhas brancas

e pretas.
As primeiras correspondem aos sulcos interpapilares e as últimas,

às cristas papilares (V. "Análise das Impressões Digitais'').

LINHAS DIRETRIZES

São as linhas imaginárias formadas pelo prolongamento dos braços
do delta (nas presilhas) ou deltas (nos verticilos) circunscrevendo um
certo número de linhas (linhas do sistema nuclear).

Estas linhas têm a propriedade de delimitar os três sistemas de
linhas: nuclear, marginal, basilar (V. "Análise das Impressões Digi¬
tais ").

Escreve Vucetich:
"Estas linhas que denominamos diretrizes, encerram outras que, em

•conjunto, constituem o núcleo, o qual dá caracteres de identificação
matemática" (Vucetich — "Dactiloscopia Comparada", pág. 81).

Embora imaginárias, as linhas diretrizes têm grande importância
nos trabalhos práticos de classificação e subclassificação dos dactilogra-
mas; exercitando-se na determinação exata destas linhas, pode-se com
facilidade proceder à análise de um dactilograma, o que tem grande
utilidade na classificação do dactilograma, principalmente, quando se
trata de casos difíceis, como no de tipos limites.

Tratando-se de verticilos, cresce muito sua importância, pois, se¬
guindo-se os ramos inferiores das linhas diretrizes podemos, com facili¬
dade e exatidão subclassificar os verticilos pela posição dos deltas, isto
é, delta direito divergente, delta esquerdo divergente, deltas convergentes.

As linhas diretrizes são constituídas de dois ramos, um que sobe e
•outro que desce, encerrando o sistema nuclear.

Galton as utilizou para determinar os tipos do seu sistema dactilos-
cópico que era baseado na combinação dos deltas com as linhas diretri¬
zes: os primeiros eram designados por certas letras, e as últimas por
outras letras, cuja combinação determinava os tipos de sua classificação
<V. "Sistemas Dactiloscópicos — Galton").

Êste processo foi também seguido por Feré, Testut, Forgeot.



— 315 —

LOCAL DE CRIME

Definição. — É tôda área onde se tenha verificado uma agressão
produzindo ferimentos leves ou graves, homicídio, suicídio, acidente,
roubo, furto, incêndio.

Partindo desta definição os locais de crime são classificados se¬
gundo a natureza do fato ali ocorrido.

Importância. — O local de crime tem uma importância capital na
investigação criminal, porque é ali que a autoridade encontra os ele¬
mentos necessários para a investigação.

Estes elementos são natureza diferente, e são classificados em
duas espécies:

Provas testemunhais,
Provas técnicas.

As primeiras consistem no arrolamento de testemunhas, que, pelos
seus depoimentos elucidarão o delito.

As últimas têm por fim esclarecer os fatos, confirmando ou ne¬
gando os depoimentos das testemunhas; permitem, ainda, seguir a pista
do criminoso quando se trate de crimes misteriosos.

Vestígios (ou indícios). — É pelos vestígios ou indícios encon¬
trados nos locais de crime, que a autoridade policial segue na pista do-
criminoso.

Estes vestígios são de natureza diversa; podem ser armas de fogo,
armas brancas, armas improvisadas (qualquer instrumento que per¬
mita a prática de crime), peças de indumentária, segundo alguns auto¬
res, poeiras, impressões palmares, plantares, digitais, dentárias, un-
guiais, fezes, urina, escarro, catarro, muco nasal, sangue, etc..

Todos estes elementos podem permitir a descoberta do criminoso.
As impressões digitais, palmares e plantares constituem, porém, o

elemento principal porque permitem afirmar com precisão absoluta a
presença do indiciado no local de delito; os outros vestígios embora
permitam seguir na pista do criminoso, dependem ainda do trabalho
de investigação policial, sem permitirem afirmar que pertençam ao
indiciado; as impressões, porém, permitem afirmar com segurança
absoluta.

Estas impressões podem ser encontradas sob vários aspectos:
visíveis, latentes e modeladas (V. ''Impressões Visíveis", "Impressões.
Latentes", "Impressões Modeladas").

Modus operandi. — Recebida a comunicação de um delito, a auto¬
ridade de plantão transporta-se para o local, acompanhada de um
investigador e o escrivão, determinando o comparecimento do perito de
plantão na polícia técnica e no laboratório dactiloscópico.

Procedida uma investigação preliminar, pela autoridade de plantão,
os peritos dão início aos seus trabalhos.
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O perito do laboratório de polícia técnica procura verificar o modo
pelo qual foi praticado o delito, obtendo, assim, sua constatação
material.

O perito do laboratório dactiloscópico procede à localização das
impressões papilares, seu aproveitamento, transporte, etc.; quando se
tratar de impressões papilares visíveis, procederá à fotografia no pró¬
prio local, para o que é designado um fotógrafo do referido laboratório
ou, se fôr possível, transporta o objeto contendo a impressão ou im¬
pressões para o laboratório, onde requisitará a respectiva fotografia;
quando fôr o caso das impressões latentes, procederá à sua revelação
por meio dos reveladores apropriados (cerusa ou negro de fumo),
transportando-a por meio da película, em seguida, para o laboratório,
onde requisitará a respectiva fotografia que, depois de pronta, é enca¬
minhada ao arquivo monodactilar para pesquisa ou confronto, conforme
o caso; o trabalho dêste perito é escriturado em livro apropriado e
dirigida uma comunicação à delegacia a cuja atribuição couber a
natureza do delito (via de regra, furtos e roubos).

Uma providência preliminar e muito importante é a preservação
do local de crime, onde ninguém deve penetrar nem sair antes de
desimpedido pela autoridade; a afluência de muitas pessoas destrói os
vestígios, principalmente as impressões digitais, palmares e plantares,
devido à sua extrema delicadeza.

Pode-se dizer que o bom êxito de uma investigação policial, depen¬
de, principalmente, da boa preservação do local de crime.

LOCARD (V. "Histórico — Edmond").

LUIZ DE PINA (Dr.) (V. "Histórico").

LUIZ DUBOIS (Dr.) (V. "Histórico").

LUPA

É um microscópio simples, utilizado para o estudo e classificação
dos dactilogramas (V. "Lentes").

M

M. ARANA ZELIS (V. "Histórico").

M. LERICH (V. "Histórico").

MACAU (V. "Histórico").

MACRODACTILIA

Dedos volumosos. Constitui uma anomalia congênita que, afinal,
não se leva em conta no Sistema de Vucetich.
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MANCHA DE IMPRESSÃO

Definição de Coutagne e Florence: "Não é a forma, porém, a
natureza da mancha que constitui a originalidade da questão, e a
separa das impressões que, ao contrário, se preocupam com a imagem,
com a forma, com o molde, porém, não com a matéria" (Fernando
Ortiz — "La Identificación Dactiloscopica, Havana, 1913).

Realmente, é interessante proceder-se ao estudo da matéria de
que é constituída a impressão digital.

Entretanto, esta tentativa, pouco ou nenhum resultado prático
poderá trazer, pois, o simples fragmento de impressão, mal permite
identificar o criminoso: se tivermo sde recolher material desta mancha
de impressão, para se proceder à análise química a-fim-de determinar
a natureza desta matéria, o mais provável é que se perca a impressão
•—- forma — para se determinar a natureza da matéria de que é
constituída.

Entretanto, na nossa opinião, é preferível perder-se a matéria,
que, afinal, não constitui interesse direto na identificação da impressão,
em benefício da impressão — forma —, porque esta identifica.

MARCAS PARTICULARES (V. "Identificação — Sistema de Bertillon").

MARINHA MERCANTE NORTE-AMERICANA (V. "Histórico").

MARY K. HOLLAND (V. "Histórico")'.

MANOEL BRABO PORTILLO (V. - Histórico").

MANOEL DO NASCIMENTO FERNANDES DE OLIVEIRA (V.
" Histórico ").

MANOEL VIOTTI (V. "Histórico").

MÃO (V. "Identificação Palmar").

MARÍTIMOS (V. "Dactiloscopia Clínica").

MATERIAL (V. "Tomada de Impressões Papilares").

MATHEIOS (V. "Histórico" e "Identificação — Sistema Matheios").

MATO GROSSO (V. "Histórico").

MEGALODACTILIA

Anomalia congênita, constituída por dedos mias longos que o
normal.



MESODELTO

Sistema de Olóriz. —- Deltas (nos vertieilos), quando ficam situa¬
dos na mesma altura (correspondem aos deltas convergentes no Sis¬
tema de Vucetich). (Ferrer — "Manual de Identificación Judicial",
pág. 71).

MICRA (plural de "Micron" — do grego).
Medida que corresponde à milionésima parte de um milímetro

(1/1.000). (Luiz de Pina — "Dactiloscopia", pág. 122).

MICRODACTILIA

Anomalia congênita, que consiste em dedos de tamanho muito
reduzido.

MINAS GERAIS (V. "Histórico").

MIRANDA PINTO (V. "Histórico").

MISTIFICAÇÃO DE DACTILOGRAMAS
Um dos assuntos mais debatidos em Dactiloscopia, é a mistificação

ou fasificação dos dactilogramas.
Muitas autoridades abalizadas no assunto, sustentam a possibili¬

dade de se falsificarem dactilogramas; outras negam esta possibi¬
lidade.

O Dr. G. de Richter, Diretor da Escola de Criminologia e Polícia de
Bruxelas, afirmou haver conseguido impressões mistificadas, apresen¬
tando poros, publicando esta experiência na "Revue de Droit Penal
et de Criminologie", fevereiro de 1914.

Locard, referindo-se ao trabalho acima, afirma que não passa de
trabalhos engenhosos de laboratório que não estão ao alcance dos
delinqüentes.

A verdade é que a impressão digital é perfeitamente transportável
por meio da fotografia; assim, podem ser transportadas por meio de
"clichés" ou carimbos.

Por mais perfeitos que sejam estes trabalhos, parecem deixar sem¬
pre algum vestígio que denuncia a mistificação.

Locard afirma que, nestes casos, as linhas se apresentam enegre¬
cidas, notando-se, ainda, a falta de poros.

Outros autores dizem que, b,ons profissionais de "clichés" podem
obter carimbos perfeitos, reproduzindo o dactilograma com todas as
suas minúcias, inclusive os poros; cremos que esta última afirmativa
é a mais verdadeira.



O processo de trabalho consiste em aplicar ,o carimbo de borracha
contra uma parte do corpo, de preferência nas axilas, a-fim-de embe¬
bê-lo de suor e, em seguida, aplicá-lo sobre o suporte, deixando, assim,
uma impressão latente.

Êste processo pode ser variado, aplicando-se o carimbo contra uma
substância corante, a-fim-de se obter uma impressão visível, ou decal¬
cá-lo contra uma substância plástica, o que dará uma impressão modelada.

A finalidade deste recurso consiste no seguinte: um criminoso
desejando prejudicar certa pessoa, obtém por qualquer processo uma
boa impressão digital desta, procedendo ,depois, a preparação do carimbo
que aplicará no local onde êle, o criminoso, tenha praticado um delito,
lançando, assim, a culpa sobre o inimigo.

É bem verdade, torna-se difícil notar-se a mistificação num local
de crime, já porque os elementos, geralmente, sejam parcos, já porque,
em geral ,as impressões encontradas nestes locais, apresentam as linhas
enegrecidas, não nos parecendo possível diferençá-las de impressões
mistificadas.

Geralmente a perícia é feita por meio da Poroscopia (V. esta
palavra).

Locard recomenda a ampliação fotográfica da impressão que se
supõe mistificada e da impressão autêntica; afirma, quando realmente
haja mistificação, embora o trabalho do profissional tenha sido per¬
feito,notam-se diferenças sensíveis entre a impressão falsificada e a
autêntica.

MORFOLOGIA DAS FIGURAS PAPILARES

É o estudo das diferentes figuras formadas pelas cristas papilares.
Estas figuras apresentam certos característcios que determinam

sua inclusão em determinados grupos ou categorias; a determinação
dêstes grupos recebeu o nome de "Classificação".

Cada sistema 'de classificação dactiloscópica contém certo número
de grupos, a que se denomina "Tipos Fundamentais" (V. "Sistemas
Dactiloscópicos").

MÚMIAS (V. "Postulados da Dactiloscopia").

MUTILAÇÃO (V. "Identificação").

N

N. CASTELLANO (Dr.). (V. "Histórico").

NEGRO DE FUMO (ou Negro de Mai-fim). (V. "Reagentes e Reve¬
ladores").

NEGRO DE MARFIM (ou Negro de Fumo).

NEHEMIAH GREW (V. "Histórico").
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NÚCLEO

"É o desenho formado pelas cristas papilares limitadas pelas linhas
marginais e basilares" (Ferrer — "Manual de Identificación Judicial",
pág. 34).

O núcleo ou sistema nuclear é formado pelas linhas encerradas
pelas linhas diretrizes (V. "Análise dos Dactilogramas" e "Sistemas
de Linhas Papilares").

O sistema nuclear é o mais importante dos sistemas de linhas
papilares, porque, por sí só, permite estabelecer o tipo fundamental e o
subtipo da impressão; mesmo quando faltem os sistemas marginal e
basilar, ou um destes, pode-se, perfeitamente, classificar a impressão.
NÚCLEO ANSIFORME

Sistema de Olóriz. — É o núcleo formado por laçadas (Ferrer —
"Manual de Identificación Judicial", pág. 34).

NÚCLEO BIRRETO

Sistema de Olóriz. — Presilhas, quando apresentem duas linhas
axias (Ferrer — "Manual de Identificación Judicial", pág. 49).
NÚCLEO FORQUILHA

■

Sistema de Olóriz. — Presilhas, quando isentas de linha axial
(Ferrer— "Manual de Identificación Judicial", págs. 48-49).
NÚCLEO RETO

Sistema de Olóriz. — Presilhas, quando apresentem uma só linha
axial (Ferrer —" Manual de Identificación Judicial", págs. 48-49).
NÚCLEO TRIRRETO

Sistema de Olóriz. —• Presilhas, quando apresentem três linhas
axiais (Ferrer •— "Manual de Identificación Judicial", pág. 49).
NÚCLEO VERTICILAR

Sistema de Olóriz. — Núcleo formado por cristas que se desenvol¬
vem em curvas (verticilo no Sistema de Vucetich). (Ferrer — "Manual
de Identificación udicial", pág. 34).

. - _ '
O

O — Oval — (Sistema de Bertillon).
OBJETO DA DACTILOSCOPIA (V. "Dactiloscopia").
OFTALMÔMETRO (V. "Identificação — Sistema de Capdeville").
OLHAL (V. "Pontos Característicos").
OTÔMETRO (V. "Identificação — Sistema de Frigério").
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QUTER TERMINUS

Sistema de Henry. — Corresponde ao delta; é assim designado
porque corresponde à parte mais exterior do sistema nuclear.

É o contrário de "Inner Terminus" que é o centro da figura (V.
"Inner Terminus" e "Sistemas Dactiloscópicos —- Henry").

PAÍSES QUE ADOTAM A IDENTIFICAÇÃO DACTILOSCÓPICA

Baseado em fatos históricos perfeitamente documentados, pode¬
mos adiantar que o primeiro país do mundo que adotou a Dactiloscopia
como processo de identificação foi a Argentina, sendo, depois, seguida
por outros países.

À proporção que o Sistema de Vucetich ganhava terreno na América
do Sul e em parte da Europa, o Sistema de Henry, lançado dez anos
mais tarde, vencia na Inglaterra, Estados Unidos, possessões inglesas
e alguns países da Europa.

Estes dois sistemas foram a origem de todos os outros que surgiram;
são considerados sistemas primitivos porque todos os outros nada mais
são que simples adaptações ou ligeiras modificações dos sistemas acima,
dando, asim, fôro de nacionalidade, o que é simplesmente contrapro¬
ducente em matéria de identificação dactiloscópica, pois os desenhos
digitais constituem linguagem universal.

Entretanto, seja como fôr, a verdade é que, hoje, todos os países
do mundo adotam o sistema dactiloscópico como processo de identifi¬
cação; alguns, quase a maioria, instituíram ,os sistemas de identificação
palmar e plantar com o fim de completar o dactiloscópico; sabemos, estes
dois últimos sistemas constituem preciosos auxiliares da Dactiloscopia.

Daremos uma relação dos principais países que adotam a identi¬
ficação dactiloscópica, com menção do sistema empregado:

P

África Ocidental Francesa —• Juenne.

Alemanha

Argentina
Áustria .

Bélgica .

Bolívia .

Brasil

Chile

—- Henry, Windt, Kodicek.
—• Vucetich.

— Henry.
— Borgerhoff.

Dinamarca

Egito

Cuba

Vucetich.

—- Vucetich.

—• Vucetich.

Steegers.

Daae.

— Harvey Pachá.
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Equador — Vucetich.
Espanha — Olóriz.
Estados Unidos .... — Henry.

França Bertillon, Vucetich.
Hamburgo —■ Roscher.
Holanda — Steegers.

Hungria Henry.
índia (Kuala Lampar) . — Conlay.
índia Inglesa .... — Henry.
Indo-China Francesa . . — Pottecher.

Inglaterra -— Henry.
Itália Gasti, Ottolenghi.
Japão Roscher.
México Vucetich.

Noruega . . . . -— Daae.
Perú — Vucetich.

Portugal Valladares.
Coimbra Alberto Pessoa.
Pôrto — Vucetich.

Singapura — Conlay.
Suécia -— Henry.

Uruguai —- Vucetich.

PALAMETOSCOPIA (V. "Impressões Palmares").

PALMAR (V. "Impressões Palmares").

PAPILAS (V. "Pele").

PÀPILOSCOPIA

Termo lançado por Humberto Orrego Gautier, perito dactiloscó-
pico do Chile, a-fim-de designar a aplicação prática das impressões
palmares e plantares para fins de identificação (Humberto Orrego
Gautier — "Papiloscopia", Santiago do Chile, 1944).

A ilustre autoridade pretende diminuir o valor da Daetiloseopia,
reputando-a processo incompleto de identificação; sugere a aplicação
das impressões palmares e plantares com o propósito de substituir as
impressões digitais.

Basea seu ponto de vista na prática impossibilidade de se tomar as
impressões digitais dos recém-nascidos; entretanto, está provado que é
perfeitamente possível tomar-se as impressões digitais dos recém-nas-



eidos, embora a técnica não esteja devidamente aperfeiçoada; sabemos,
ainda, que a identificação dactiloscópica dos recém-nascidos resulta defi¬
nitiva, ,o que não acontece com as impressões palmares e plantares.

O estudo das papilas plantares, com o propósito de estabelecer a
identidade pessoal, não é do domínio da Dactiloscopia, como, também,
o estudo das impressões palmares.

Em conclusão, sendo o corpo humano recoberto de papilas em
tôda a sua extensão, qualquer região anatômica que apresente desenhos
suficientemente variados, poderá ser tomada como elemento de identi¬
ficação e que, as extremidades digitais, são as que, realmente, apresen¬
tam desenhos os mais variados que se possa imaginar; além disto,
tomar as impressões digitais parece muito mais simples e mais prático
do que tomar as impressões palmares e plantares, embora, muitas vezes,
estas possam contribuir para a determinação da identidade.

Humberto Orrego Gautier, publicou na "Revista de Identificación
y Ciências Penales", n.° 79, de outubro de 1941, um estudo sob o
título "Estudo Comparativo de Dactiloscopia e Papiloscopia"; em resumo,
aquela autoridade parece pretender a substituição da dactiloscopia pela
papiloscopia, sob o fundamento de que esta permite a identificação desde
tenra idade, esqúecendo-se, porém, que a dactiloscopia também ,o permite
além de inúmeras vantagens que apresenta sobre a papiloscopia, conforme
veremos.

No referido artigo, o Sr. Orrego propõe a tomada das impressões
plantares para os recém-nascidos e palmares para ns escolares.

Pois bem; desde 1931, por iniciativa do prof. Alejandro A.
Raimondi, toma-se as impressões plantares dos recém-nascidos na Mater¬
nidades do Hospital Tornú ("Revista de Identificación y Ciências Pena¬
les" — La Plata — n.° 74-78 — 1940-1941).

O Dr. Ricardo Gumbleton Daunt, Diretor do Serviço de Identifi¬
cação de São Paulo, propôs ao Congresso de Identificação, reunido no
Rio de Janeiro, em 1934, a identificação dos escolares, pelo processo
dactiloscópico.

É sabido que os desenhos plantares alteram-se com o tempo, isto é,
não apresentam o mesmo caráter de IMUTABILIDADE dos desenhos
digitais e palmares; daí a sua ineficiência, pois constituiria uma prova
de identidade muito relativa, que somente poderia prestar auxílio du¬
rante um espaço de tempo muito limitado.

Vejamos, agora, as impressões palmares.
Conforme já vimos, o autor propõe a tomada das impressões pal¬

mares dos escolares, para fins de identificação; não apresenta nenhuma
chave de classificação palmar; admitimos, entretanto, que pretenda a
adoção de qualquer chave já existente; sabemos, outrossim, que a iden¬
tificação palmar só tem sido empregada em certos casos especiais.

O Sr. Orrego não cogita do fornecimento de provas de identidade
aos escolares, referindo-se, apenas, à identificação; quer parecer-nos
mais lógico que se expeça carteira de identidade à criança para que esta



possar provar a sua identidade, já com um fim educativo, isto é, habi¬
tuá-la a usar os seus documentos de identidade, o que viria sanar uma
série de inconvenientes.

E se tivéssemos de proceder à identificação do escolar pelas impres¬
sões palmares e, ao mesmo tempo, fornecer-lhes prova de identidade,
qual seria o tamanho dêste documento?

A proposta do Dr. Ricardo Gumbleton Daunt resulta muito mais
lógica e muito mais razoável, pois, permite o fornecimento da carteira
de identidade, de dimensões comuns, além de estabelecer a identidade
de modo definitivo; a proposta referida é perfeitamente exequível, pois,
teoricamente, é possível a identificação dos recém-nascidos desde os
primeiros minutos de vida ; pràtieamente, na idade escolar não só é
possível como também facílima.

Está suficientemente provado que os mais aperfeiçoados sistemas
de classificação palmai- não permitem a manutenção de um grande
arquivo, devido ao reduzido número de combinações; daí ,ou nos
conformamos com uma identificação falha e demorada, pelo processo
das impressões palmares, ou recuarmos, infalivelmente, no processo dacti-
loscópico, pelo qual a pesquisa pode ser feita em alguns minutos apenas,
embora o arquivo contenha milhões de individuais dactiloscópicas.

Dissemos acima que a identificação dactiloscópica do recém-nas¬
cido é possível teoricamente; assim procedemos, partindo do princípio de
PERENIDADE dos desenhos digitais, segundo o qual, estes desenhos
existem desde o sexto mês de vida fetal; entretanto não têm sido
assim tão reduzidos os casos de identificação dactiloscópica de recém-
nascidos, embora com bastante trabalho; não obstante, os resultados
compensam de sobejo todo trabalho neste sentido.

Em sã consciência, não poderíamos dizer o mesmo quanto à iden¬
tificação pelas impressões plantares; estas são tomadas e não passam por
qualquer processo de classificação conforme temos verificado em inú¬
meras maternidades, embora outros estabelecimentos congêneres em¬
preguem algum dos sistemas de classificação plantar; por isto, as fichas
são arquivadas por ordem onomástica o que torna o sistema completa¬
mente falível.

O dactilograma do recém-nascido pode ser classificado e arquivado
pela respectiva fórmula dactiloscópica, estabelecendo-se, assim, defini¬
tivamente e positivamente a identidade da criança.

Diz, ainda, o ilustre articulista, que "a tomada das impressões plan¬
tares é feita sem dificuldade"; onde, porém, o resultado prático?

Vejamos agora a questão do arquivo; um" arquivo dactiloscópico,
embora vultoso, ocupa sempre um espaço relativamente reduzido; o
mesmo não acontece com um arquivo palmar ou plantar; basta com¬
parar as dimensões de uma individual dactiloscópica com as fichas das
impressões palmares e plantares.
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Realmente a papiloscopia trata das papilas de um modo geral,
isto é, distribuídas por tôda a superfície da pele; o autor menciona êste
fato como em detrimento da dactiloscopia, pois, esta se restringe ao
exame das papilas nas extremidades digitais; se, porém, examinarmos
atentamente os fatos, veremos que, apesar da dactiloscopia fazer parte
da papiloscopia, não perde o seu valor nem total nem parcialmente,
porque:

1." — a extremidade digital é a região anatômica mais rica em
desenhos papilares;

2." — os desenhos dígito-papilares apresentam-se de modo infini¬
tamente VARIÁVEIS e IMUTÁVEIS;

3." — os dedos sendo, normalmente, me número de dez, permitem
um número quase infinito de combinações.

Estas vantagens não se verificam com os desenhos plantares nem
palmares.

Diz, ainda, o autor, que não existe a identificação dactiloscópica dos
escolares; realmente; entretanto a culpa não é do sistema dactiloscópico
e, sim, dos governos que não determinam esta providência, perfeitamente
exequível.

Adianta ainda, que existe a identificação palmar dos escolares "com
a tomada dos polegares" ; ora, vemos o processo da identificação palmar
pedindo auxílio à dactiloscopia; entretanto, a dactiloscopia pode identi¬
ficar por si mesma, sem o auxílio de qualquer dos outros ramos da
papiloscopia; refere-se também à tomada das impressões dactilares em
seis fichas, a-fim-de se proceder à pesquisa de impressões isoladas;
mais uma vez a dactiloscopia presta auxílio à papiloscopia; entretanto,
esta tentativa é muito teórica, pois, nenhum sistema monodactilar per¬
mite arquivar com eficiência mais de duzentas mil fichas, correspon¬
dentes a vinte mil pessoas; demais, um grande arquivo dactilos¬
cópico, é simplesmente impossível pesquisar um único dactilograma.

Referindo-se ao sistema dactiloscópico, diz que se um "fragmento"
oferecer uma dificuldade para classificação, inutiliza esta; nada menos
verdadeiro, pois, embora a variabilidade dos desenhos digitais seja infi¬
nita, os sistemas dactiloscópicos em geral, dispõem de recursos que
permitem classificar os dactilogramas, embora à primeira vista pare¬
çam inclassificáveis.

O Sr. Orrego refere-se ao classificador "a critério"; entretanto êste
critério é decorrente de dois fatores principais:

1." — unidade de doutrina — isto é, respeita-se os princípios
básicos do sistema adotado pela repartição identificadora;

2." — a extrema variabilidade dos desenhos digitais, em que reside
a absoluta superioridade do sistema dactiloscópico.



Não há necessidade de controle, de vez que, nas repartições identi¬
ficadoras, os classificadores estabelecem um determinado critério —
respeitado o princípio de doutrina —- e êste critério constitui a diretriz
do seu trabalho; o classificador e o pesquisador seguem "intuitivamente"
na busca de fichas; estas são procuradas cientificamente nos arquivos
dactiloscópicos; qualquer principiante de dactiloscopia sabe disto.

O sistema dactiloscópico permite o arquivamento de grande número
de fichas; em São Paulo, ultrapassa um milhão e meio; no Rio de
Janeiro, aproxima-se de dois milhões; em Washington (Estados Unidos)
havia, em 1948, 97.000.000; isto somente para citar alguns grandes
arquivos; entretanto, o número elevado de fichas não dificulta absolu¬
tamente a pesquisa, isto é, a procura de uma determinada ficha —•
pela fórmula dactiloscópica — que é feita em alguns minutos.

Somente a fórmula dactiloscópica constitui o nome natural de uma
pessoa e somente ela poderá revelar os casos em que indivíduos deso¬
nestos procuram obter documentos de identidade com nomes supostos;
daí sua necessidade imperiosa.

A contagem de linhas, ao contrário de ser um escolho como afirma,
constitui um dos principais recursos de que lançam mão as repartições
identificadoras.

Diz, também, que atualmente as impressões palmares são tomadas
sem fim técnico, apenas para ilustrar os prontuários; nada menos
verdadeiro, pois, tem-se verificado muitos casos de identificação de
criminosos pelas impressões palmares colhidas em locais de crime; não
se pode negar que muitas vêzes estas impressões auxiliam a digitais.

Refere-se às dificuldades de subclassificação dos adeltos; realmente,
êste tipo apresenta maior dificuldade para pesquisa, entretanto, isto
não destrói o valor da dactiloscopia, porque:

1.° — ,o tipo adelto apresenta-se com uma percentagem mínima
(5%);

2.° — existe subclassificação do adeltos que permite desdobrá-los;
3." — somente os arcos planos não apresentam ponto de referên¬

cia que facilite a pesquisa; entretanto, não a impossibilitam.

Não há dificuldade nenhuma em aprender as chaves de classifi¬
cação e subclassificação, como afirma o autor; embora não haja, como
diz, um limite até o qual um desenho pertença a uma determinada clas¬
sificação e depois do qual a outra, estes casos são tão raros que estão
fora de cogitações; de um modo geral, ,os desenhos digitais apresen¬
tam-se perfeitamente definidos de modo a serem incluídos facilmente em
determinada categoria; os casos mencionados pelo Sr. Orrego são conhe¬
cidos como sendo de "tipos limites" ou "subtipos limites".

O autor, continuando nas suas divagações em tôrno da dactilos¬
copia, diz, que haverá tantas chaves quantos dactiloscopistas; não pode
haver maior absurdo; há, realmente, muitas chaves, tanto de classificação
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como de subclassificação; entretanto, todas elas estão perfeitamente
fundamentadas e apresentam uma série de vantagens; o que deter¬
minou êste fenômeno não foi, como diz o autor, a "classificação" a

"critério", porém, o desejo de cada um querer apresentar uma chave
de sua autoria para seu uso, apresentando determinadas razões que
foram ou não aceitas por outros; quanto à tomada de "várias" fichas
dactiloscópicas, mencionada pelo autor, como sendo determinada pelo
fato dos dactiloscopistas reconhecerem esta situação anormal, nada de
verdadeiro; normalmente toma-se duas individuais dactiloscópicas (em
São Paulo e em quase todo o Brasil); uma destina-se ao prontuário e a
outra ao arquivo dactiloscópico; se a pesquisa da identidade e a sua
afirmativa tem de ser feita exclusivamente pelas impressões digitais, é
lógico que uma individual dactiloscópica fique no prontuário, pois, se
assim não fosse, não se poderia estabelecer a verdadeira identidade de
uma pessoa, mormente quando se- trate de nomes idênticos; entre¬
tanto, a pesquisa é feita no arquivo dactiloscópico e a individual
dactiloscópica consta do prontuário; há, porém, casos de tomada de
mais de duas individuais dactiloscópicas: quando aparece um dactilo-
grama que admite duas classificações por não estar bem definido;
portanto, como se vê, não se trata de uma classificação a "critério"
como diz o ilustre articulista; trata-se de um trabalho científico e posi¬
tivo; assim, fica estabelecido que a tomada de "várias" individuais dacti¬
loscópicas não quer dizer que os dactiloscopistas reconheçam uma situa¬
ção anormal no sistema; ao contrário, julgam necessárias estas provi¬
dências,a-fim-de poder trabalhar com critério, porém não "a critério".

Pedimos licença para esclarecer que o "trazado de Henry", não é
de Henry, porém de Galton; demais os escolhos de que tanto fala o
autor não são para quem conhece um pouco de dactilososcpia, mesmo
sem ter aprofundado no assunto; a subclassificação é tão simples e
fácil como a de qualquer outro desenho digital.

Adianta a ilustre autoridade que a maior deficiência dos arquivos
monodactilares repousa no fato de serem as presilhas mais freqüentes
nos médios e mínimos; a falha dos arquivos monodactilares, entretanto,
não é motivada por êste fato que também não é verdadeiro, porém, é
decorrente dos poucos elementos que fornecem os desenhos digitais
para se conseguir um grande número de combinações; entretanto, as
combinações que se podem obter permitem o arquivamento de cêrca de
200.000 fichas correspondentes a 20.000 pessoas, o que não é tão
pouco assim; a criminalidade profissional de uma cidade, não teria
ido além dêste número de delinqüentes; basta adiantar que em 1940,
Washington (Estados Unidos) arquivava apenas 149.000 fichas no seu
arquivo monodactilar.

Se, porém, tivermos de substituir o sistema monodactilar pelo
sistema palmar, seria "pior a emenda que o soneto", pois nenhum
criminoso iria ter o cuidado de segurar os objetos com a palma da
mão; sabemos que o modo natural de tocar os objetos é com os



dedos; embora as impressões palmares muitas vezes têm concorrido
para auxiliar a identificação dos criminosos, o caso mais comum é o da
sua identificação pelas impressões digitais deixadas nos locais de crime;
êste fato tem sido verificado inúmeras vêzes em quase todos os lugares
onde se aplica a dactiloscopia.

Diz, ainda, que a eficiência técnica das chaves decadactilares é
muito discutida; não consta, pois, depois de 50 anos de aplicação
prática, em quase todo o mundo, só se tem verificado vantagens e
nunca inconvenientes; o máximo que poderia ter acontecido, é a supe¬
rioridade de um sistema de classificação decadactilar sôbre outro; en¬
tretanto, êste fato pode ocorrer no âmbito da dactiloscopia, sem que,
contudo, venha pôr em dúvida o valor do sistema dactiloscópico, quanto
à identificação individual.

Quanto à criação dos arquivos anexos "para suprir a insuficiência
dos arquivos gerais", não nos consta que exista qualquer cousa a
respeito; sabemos que o arquivo vai sendo desdobrado gradativamente,
segundo as exigências do serviço, sem que o vulto do arquivo geral,
determine a criação de arquivos auxiliares; para nós trata-se de uma
inovação sem precedentes.

Sôbre a autonomia dos gabinetes de identificação, a culpa não é do
sistema dactiloscópico e sim dos governos que não determinam estas
providências, isto é, a centralização dos serviços de identificação, já
prevista por Vucetich; entretanto, alguns países (Chile, Panamá) já
adotaram a centralização.

A falta de identificação nos cartórios de paz não é culpa do
sistema, depende, apenas, de determinação dos governos.

Com referência à identificação palmar, diz que haverá eliminação
da classificação "a critério"; também, remove o "escolho "adéltico";
entretanto, o Sr. Orrego não nos adianta se os desenhos palmares apre¬
sentam a necessária variabilidade para poder se proceder à identifi¬
cação em grande escala; sabemos, entretanto, que os sistemas de
classificação dos desenhos palmares não permitem o número suficiente
de combinações para conseguir-se êste resultado, a menos que pretenda
o ilustre autor, eliminar dos processos de identificação também a pes¬
quisa, como inútil, ou, então, eliminar a rapidez tão necessária nos nossos
dias.

As sugestões que apresenta, na parte relativa à administração,
recaem na centralização; isto não nos consta que seja novidade; apre¬
senta diversos casos em que se deva aplicar a identificação, não se
lembrando, porém, do atestado de óbito.

Diz que "atualmente não há certo científico que defenda o homem,
como membro da sociedade". Há 50 anos a dactiloscopia vem pres¬
tando êste serviço.
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Em conclusão:

1." — os desenhos digitais apresentam-se com a necessária varia¬
bilidade para permitir a identificação em larga escala; os
desenhos palmares e plantares não se apresentam com a

riqueza de variabilidade necessária a êste fim;
2." — os desenhos digitais permitem um número infinito de combi¬

nações de modo a permitir a identificação de tôda a popu¬
lação da terra ,os desenhos palmares e plantares não per¬
mitem êste número de combinações;

3.° — Os desenhos digitais são IMUTÁVEIS; os desenhos plantares
não os são;

4." — os desenhos digitais permitem a identificação positiva e
definitiva desde os primeiros momentos de vida, sem o
concurso de qualquer outro processo de identificação; os

desenhos plantares permitem a identificação — provisória
— por um espaço de tempo relativamente curto, neces¬
sitando, ainda, do auxílio do nome para fins de arquiva¬
mento (que é o caso mais geral, embora existam os sistemas
de classificação plantar); os desenhos palmares por sí só
tornam inexequível o fornecimento de provas de identidade;
demais, as impressões palmares têm servido sempre, como
auxiliares dos desenhos digitais, mesmo assim, em — alguns
casos.

Portanto, não pode haver dúvida, sejam quais forem os argumentos
que se apresentem contra a dactiloscopia, caem fragorosamente por
terra, à vista dos fatos; somente tos desenhos digitais podem permitir
a identificação positiva e definitiva de uma pessoa desde os primeiros
momentos de vida, sem o auxílio de qualquer outro processo de identi¬
ficação.

PARÁ (V. "Histórico").

PARALISIA CEREBRAL INFANTIL (V. "Dactiloscopia Clínica").

PÉ (V. "Impressões Plantares").

PÉGADAS

São as impressõesdeixadas no solo pelo decalque dos pés (V.
"Locais de Crime").

PELE

É uma vastíssima membrana que recobre todo o corpo humano.
O estudo da pele interessa de perto ao da Dactiloscopia e da Pa-

piloscopia, pois, é nela que se encontram os elementos que interessam à
identificação papiloscópica em geral e dactiloscópica, em particular.
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pstes elementos são as cristas e sulcos papilares, que constituem
a base dêstes processos de identificação.

1 -—■ Constituição Anatômica. — "Do ponto de vista de sua consti¬
tuição anatômica, a pele é composta de duas camadas (capas) super¬
postas :

a) Epiderme — ou capa superficial, que é a que se entinta
para se obter as dermatotipias ou dermatogramas.

A epiderme é constituída pelas seguintes cinco camadas, a partir
da superfície:

1.* — capa córnea;
2." -—- capa transparente;
3." — capa geradora;
4." ■— capa de Malpighi;
5." — capa basilar".

b) Derme ou Corion — "que é a capa profunda, em cuja inti¬
midade atuam todos os fatores que intervêm na morfologia e fisiono¬
mia do dactilograma".

2 — Eminências. — Podem ser permanentes ou temporárias.
a) Permanentes —- "as formadas pelas papilas dérmicas, espe¬

cialmente visíveis nas polpas digitais, nas palmas das mãos, nas plan¬
tas dos pés, regiões estas, nas quais apresentam desenhos mais ou
menos complexos".

Estas "eminências" recebem o nome de "Cristas Papilares" ou
simplesmente "Papilas"; diz Ferrer, "a impressão digital é formada
por um desenho filigranado, marcado pelas linhas salientes, as quais
recebem o nome de cristas papilares" (Ferrer — "Manual de Iden-
tificación Judicial", pág. 29).

Estas cristas medem, em média, de 110 a 225 micra, de compri¬
mento e de 2 a 5 décimos de milímetros (Luiz de Pina — "Dactilos-
copia", pág. 122).

b) Temporárias -— "as determinadas pelo frio excessivo e pela
emoção brusca e intensa. Não interessam ao estudo da Dactilosoopia".

3 — Sulcos — "ou pregas apresentadas pela superfície da pele,
segundo seu modo de produção; foram divididas por Testut nas quatro
espécies seguintes: Sulcos interpapilares, musculares, articulares ou de
locomoção, senis.

4 — Orifícios. — Encontram-se na pele, duas espécies de orifícios:
a) Folículos pilosos — que dão saída aos pêlos;
b) Poros — que dão saída às substâncias segregadas pelas glân¬

dulas sudoríparas (suor) e sebáceas (substâncias graxas).
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Assim, verificamos que das glândulas existentes no organismo
humano, duas interessam ao estudo da Dactiloscopia: as sudoríparas,
que segregam o suor, e as sebáceas que segregam as substâncias graxas.

As primeiras são muito abundantes nas extremidades digitais,
palmas das mãos, e as últimas, nas abas do nariz, na testa, atrás das
orelhas, na cabeça.

Os produtos segregados por estas duas espécies de glândulas têm
grande importância em Dactiloscopia, pois, determinam a formação das
impressões latentes que se encontram com freqüência nos locais de crime
(V. "Locais de Crime" e "Impressões Latentes").

Os produtos acima são excretados pelos poros (V. esta palavra).
5 — Patologia. — Sob êste título, os diversos autores estudam as

alterações produzidas nos desenhos digitais por certas enfermidades ou

pelo exercício de certas profissões (V. "Dactiloscopia Clínica").

Fontes de consulta:

Israel Castellanos —• "Dactiloscopia Clínica".
Ferrer — "Manual de Identificación Judicial".
Carlos Kehdy — "Elementos de Dactiloscopia".

PELÍCULA

As películas desempenham um papel importantíssimo na Dactilos¬
copia aplicada aos locais de crime.

Têm a finalidade de permitir o transporte de impressões latentes
para o laboratório.

Não podemos afirmar com absoluta segurança quem teve a idéia
de utilizar-se deste recurso para o transporte das impressões latentes.

Porém, podemos adiantar, uma das primeiras autoridades que se
ocuparam do assunto, foi o Dr. Luiz Dubois, então Chefe dos Serviços
Fotográficos da Polícia de Buenos Aires (Argentina).

Publicou na "Revista de Polícia" daquela Capital, sua fórmula
para a preparação de uma película, que ficou conhecida como "Pelí¬
cula Dubois", embora o autor tenha batizado êste processo com o
nome de "Eidografia".

É a seguinte a fórmula do Dr. Dubois:

Dissolve-se a parafina e a cera em fogo brando e mergulha-se no
conteúdo umas tiras de papel bom, liso e branco.

Feita a imersão, põem-se a secar as tiras de papel, que se conser¬
vam indefinidamente perfeitas entre as folhas de um livro qualquer.

Cera branca

Parafina .

Glicerina .

50 grs.

50 grs.

20 gotas.
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A impressão latente deve ser revelada com carvão vegetal pulve¬
rizado; depois de se aplicar a película sobre a impressão revelada,
prende-se ao fundo de uma caixa por meio de percevejos (Manuel
Viotti •—■ "Dactiloseopia e Policiologia", pág. 229).

Posteriormente surgiram outras películas mais aperfeiçoadas, quase
tôdas preparadas à base de gelatina ou borracha, com protetor de
celulóide.

As películas assim preparadas, podem ser em preto ou em branco;
as primeiras são utilizadas com os reveladores brancos e as últimas
com reveladores pretos, formando contraste.

As película» de Schneider, fabricadas na Áustria, foram conside¬
radas as melhores e estiveram em uso durante muito tempo.

Atualmente, as películas fabricadas nos Estados Unidos, vêm dando
ótimos resultados.

Ultimamente, o Prof. Luiz Silva, Perito Odonto-Legista do Serviço
de Identificação de São Paulo, preparou uma fórmula para a fabri¬
cação destas películas em preto, que ficou registrada como "Película
Daunt"; está sendo usado n,o referido Serviço de Identificação.

As películas funcionam por aderência; revelada uma impressão digi¬
tal latente por meio de um revelador qualquer, passa para a película
quando se comprime esta contra a impressão digital latente revelada.

Antes da compressão, destaca-se o celulóide, ficando, assim, o
revelador em contacto com a gelatina; depois da "transferência", por
assim dizer, do revelador para a película, cobre-se esta com o celulóide,
transportando-se fácil e comodamente para o laboratório, onde a im¬
pressão é fotografada.

PELMATÓGRAFO DE PRELLER

Aparelho ideado por Oscar R. Preller, dactiloscopista argentino,
para a tomada das impressões plantares dos recém-nascidos (Dr. Carlos
A. Urquijo — "Pelmatoscopia", Buenos Aires, 1944, págs. 29-30).
PERCIVAL DE OLIVEIRA (V. "Histórico").

PERENIDADE (V. "Postulados da Dactiloseopia").

PERÍCIA DACTILOSCÓPICA

A perícia dactiloscópica é feita pelo estudo detalhado da impressão
digital, levando-se em conta:

1." — o tipo fundamental;
2." — o subtipo; nos casos das presilhas, estuda-se o subtipo do

núcleo, o tamanho, o número exato de linhas; nos verti-
cilos, o subtipo do núcleo, a posição dos deltas;

3." — os pontos característicos.



Tomam-se como peças de confronto as impressões "Testemunha" e

"Suspeita" (V. "Impressão Testemunha" e "Impressão Suspeita").
Procede-se, depois, ao assinalamento dos pontos característicos (V.

estas palavras), nas referidas., impressões, o que ilustrará o laudo.
Êste instruirá o inquérito e o processo.

PERNAMBUCO (V. "Histórico").

PERSIVO CUNHA (V. "Histórico").

PESQUISA

É a operação que tem por fim procurar no arquivo (decadactilar
ou mon.odactilar), uma individual dactiloscópica ou dactilograma, idên¬
tico ao que se tem em mãos.

É uma operação importantíssima, pois, sem a pesquisa não seria
possível descobrir-se se a pessoa já estava identificada anteriormente;
só assim é possível descobrir a troca criminosa de nomes.

Outrossim, cada pessoa identificada numa determinada repartição
identificadora, deve ter um número único de Registro Geral, não se
podendo dar mais de um número a uma mesma pessoa; somente a
pesquisa permitirá verificar com exatidão o número que foi dado ante¬
riormente a uma determinada pessoa.

Modus operandi. — As individuais dactiloscópicas recolhidas ao
arquivo decadactilar (V. "Arquivamento"), ficam reunidas segundo a
fórmula dactiloscópica; assim, tôdas as individuais da mesma fórmula
ficam juntas.

Para se proceder à pesquisa, classifica-se primeiro a individual
dactiloscópica; procura-se, depois, u maçp de individuais dactiloscópicas
que contêm a fórmula idêntica à da individual que se tem em mãos;
procura-se na referida individual, num dos dedos, um desenho digital que
desperte facilmente a atenção, pela sua configuração.

Procura-se, no maço, uma individual que apresente um desenho
digital idêntico ao que se selecionou para a pesquisa; encontrada esta
individual, retira-se do maço, confronta-se com a que se tem em mãos,
com o auxílio de uma lente.

Convencido da identidade da impressão, pela leitura do desenho digital,
verifica-se o verso da ficha, a-fim-de se verificar o nome com que a
pessoa fôra identificada anteriormente, e o número do registro geral;
nestes casos, diz-se que a pesquisa foi POSITIVA.

Quando não se encontra no arquivo dactiloscópico uma individual
dactiloscópica idêntica à que se está pesquisando, diz-se que a pesquisa
foi NEGATIVA, isto é, que a pessoa não fôra identificada anterior¬
mente, circunstância esta que deve ter sido esclarecida pelo identifi¬
cando, no seu requerimento neste caso, arquiva-se a individual.
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PLANILHA DE ANOTAÇÕES

É uma das peças do "Prontuário" (V. esta palavra).
Dêste documento consta o histórico do identificando, em suas

relações com a repartição identificadora.
Assim, consignam-se na "Planilha de Anotações", as identifica¬

ções sucessivas, com discriminação da data e dos motivos da identifi¬
cação.

PLANILHA DE QUALIFICAÇÃO

É, também, uma das peças do "Prontuário" (V. esta palavra).
Dêste documento consta a "Qualificação" (V. "Identificação" —

Sistema de Bertillon") ; isto de um lado; do outro lado, há espaços
para colocar as individuais dactiloscópicas e a fotografia.

É uma das peças básicas do "Prontuário", pois, dela constam o
nome, a filiação, naturalidade, nacionalidade, etc., etc..

PLANTAR (V. "Impressões Plantares").

POLICIA CIENTIFICA

É um corpo de doutrina cujos principais ' iniciadores foram La-
cassagne e a escola médico-legal de Lyon, Bertillon, Hans Gross, Reiss
e o Instituto de Polícia Científica de Lausanne, Stockis, de Liége,
Ottolenghi e a Scuola di Polizia romana, Olóriz e a Escuela de Policia
de Madrid, Vucetich e os dactiloscopos argentinos e brasileiros, Galton
e os identificadores ingleses, os criminalistas de Dresden, Francfort e
Berlim".

"Logo que se tenha conhecimento do crime, a análise imediata dos
vestígios pode fornecer o meio seguro de descobrir o criminoso. É
êste o principal progresso que se deve aos novos métodos" (Locard —
"A Investigação Criminal e os Métodos Científicos", Saraiva & Cia.,
São Paulo, 1939, pág. 21).

POLÍCIA TÉCNICA (V. "Polícia Científica").

POLIDACTILIA (ou Hiperdactilia)
Anomalia congênita que consiste num número de dedos maior

que o normal.
Sabemos que, normalmente, o homem apresenta cinco dedos; nos

casos de polidactilia, há um número de dedos superior a êste, tendo-se
assinalado casos de seis a onze dedos, numa mesma mão (Fig. 45-A).

PONTO CENTRAL

"É o eixo do daetilograma, constituído, apenas, por um ponto que
aparece em preto, correspondendo, portanto, a uma pequena crista
papilar (Ferrer — "Manual de Identificación Judicial", pág. 30).
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PONTO DÉLTICO

"É o ponto de união dos três ramos que formam o delta saliente".
"Nos deltas "hundidos", é o centro do espaço triangular, nos quais,

às vêzes, se encontra um ponto preto" (Ferrer — "Manual de Identifi-
cación Judicial", pág. 34).

i

" I- PrllllP ' v i
PONTOS CARACTERÍSTICOS

São certos acidentes que se encontram nas linhas (cristas) papi-
lares.

Sabemos, estas cristas não são contínuas, apresentando interrupções,
bifurcações, confluências, etc. (V. "Análise das Impressões Digitais").

Sua utilidade é muito grande, pois, constituem o principal subsídio
para a determinação da identidade de uma impressão digital.

Foram assinalados por Galton, que os denominou "minutise".
Chamaram a atenção de todos os autores de Dactiloscopia e, bem

assim, dos que se dedicaram ao estudo das impressões palmares e
plantares.

Como aconteceu còm os sistemas de classificação dactiloscópica,
surgiram inovadores que lhes deram denominações variadas; assim, não
existe uma nomenclatura uniforme para os pontos característicos.

Entretanto, foi universalmente aceito o critério da leitura dos pon¬
tos característicos, isto é, da esquerda para a direita, ou seja, no sentido
dos ponteiros do relógio

Surgiram, também, várias definições; vejamos as principais.
Vucetich. -— "Chamam-se pontos característicos, as particulari¬

dades que apresentam as linhas digitais, já em pequenos traços, ou
em .outros mais longos, ou dividindo-se para formar um ângulo aberto,
ou unindo-se a outra com o mesmo resultado, ou para determinar um
duplo setor" (Vucetich — "Dactiloscopia Comparada", pág. 83).

Olóriz. — "São elementos que caracterizam cada dedo, diferen-
çando-o de qualquer .outro, com a circunstância de que estes caracteres
individuais têm os seguintes atributos:

1." — existem, sempre, em número de trinta, e, às vêzes, mais,
em cada impressão da falangeta digital;

2." — são congênitos;
3." — são inalteráveis, salvo cicatrizes, pústulas, traumatismos, que,

uma vez curados, ainda mais os caracterizam" (Manuel
Viotti — "Dactiloscopia e Polici.ologia", pág. 109).

Ferrer. — "São as diversas variedades que, em sua forma, compri¬
mento, direção, etc., adotam as cristas papilares e que pela multipli¬
cidade de suas combinações, constituem dados de valor inapreciável
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para conhecer e distinguir claramente os dactilogTamas, particularmente
nos casos de identificação difícil, quando adquirem grandíssima impor¬
tância (Ferrer — "Manual de Identificación Judicial" pág. 35).

Dissemos acima, varia a nomenclatura dos pontos característicos;
vejamos as principais:

Galton — tendo assinalado a existência dos pontos característicos,
os denominou "minutise"; entre outros pontos, instituiu o "princípio
de linha" e o "fim de linha".

Vucetich — lançou a seguinte nomenclatura:

1.°) Ilhota — o traço menor;
2.°) Cortada — o traço mais longo;
3.") Bifurcação — uma linha que se divide, formando ângulo;
4.°) Forquilha — linhas que se unem;
5.°) Encêrro —> linhas que se unem pelos dois extremos da

linha menor (Vucetich — "Dactiloscopia Comparada",
pág. 83).

Olóriz — instituiu a seguinte nomenclatura:
1.°) Linha abrupta

2.°) Bifurcação;

3.°) Desvio;

4.°) Fragmento;

5.°) Empalme;
6.°) Olhai;

7.") Interrupção;

8.") Ramo curto;

9.") Ramo longo;

10.") Ponto déltico.

Luiz de Pina — considera os pontos característicos como formados
por três process.os diferentes, a saber:

1." — Terminação;
2." — Divisão;

3.° — Combinação.

Adota, também ,nomenclatura própria (Luiz de Pina — "Dacti¬
loscopia", pág. 124).

Jorgensen — instituiu o "Gancho" e o "Gancho em V" (V. "Siste¬
mas Teledactiloscópicos — Jorgensen").

Importância dos pontos característicos. No começo salientámos
que os pontos característicos têm importância capital, na identificação
dos dactilogramas.
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Quer se trate de uma pesquisa nos arquivos decadactilares, quer
de uma operação idêntica nos arquivos monodactilares, os pontos carac¬
terísticos desempenham papel importantíssimo.

Nos arquivos decadactilares. — Verifica-se primeiramente, o tipo
fundamental, o subtipo, etc.; sendo relativamente grande ,o número de
dactilogramas semelhantes, recorre-se aos pontos característicos, com o

propósito de se estabelecer a sua identidade.

Nos Arquivos Monodactilares. — Nestes arquivos procede-se ao
estudo dos dactilog-ramas encontrados nos locais de crime, com o
fim de se estabelecer a identidade do criminoso (V. "Locais de Crime").

Nestes locais raramente se encontram impressões completas; o caso

mais geral é o do encontro de simples fragmentos de impressão que,
via de regra, não permitem classificação e subclassificação completas.

Assim, a classificação e a subclassificação são feitas aproxima¬
damente, depois do que, procede-se à pesquisa.

Esta é feita da seguinte maneira:

1.°) toma-se « maço onde se supõe exista o dactilograma idên¬
tico ao encontrado no local de crime, em virtude da classificação
aproximada da impressão encontrada no referido local;

2.°) toma-se, na impressão levantada no local de crime, um ponto-
característico bem visível, que servirá como ponto de referência;

3.°) procura-se no maço, um dactilograma que apresente um ponto
característico semelhante ou idêntico, levando-se em conta, a região
onde o mesmo se apresente;

4.°) encontrado o citado dactilograma, procede-se ao confronto
minucioso dêste com a impressão encontrada no local de crime, valen¬
do-se de uma lente; o encontro de doze pontos característicos idên¬
ticos, confirmará a identidade da impressão encontrada no local.

O caso que vimos de expor é o de pesquisa; procede-se assim,
quando não haja suspeitos, julgando-se que o criminoso esteja identi¬
ficado anteriormente, como tal.

Havendo suspeitos, tomam-se suas impressões digitais e procede-se,
apenas, ao confronto de suas impressões digitais com a encontrada no

local de crime.

Em qualquer caso, a "última palavra" é dada pelos pontos caracte¬
rísticos.

Assim, estabelecida a identidade de uma impressão digital, proce¬
de-se à fotografia da encontrada no arquivo monodactilar ou do suspeito
e, também, da encontrada no local de crime, ampliando-se cinco vêzes;
esta ampliação deve ser igual para as impressões "Suspeita" e "Tes¬
temunha"; em seguida, procede-se ao assinalamento dos pontos carac¬
terísticos (V. estas palavras).
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PORCENTAGEM

Um dos assuntos que mais prenderam a atenção de todas as auto¬
ridades que se dedicaram à Dactiloscopia, foi a percentagem dos dese¬
nhos digitais.

Desde o início, procurou-se estabelecer a freqüência com que
aparecem ios desenhos digitais.

A utilidade deste estudo reside no fato de se poder estabelecer
chaves de subtipos de acordo com a maior ou menor freqüência dos
desenhos digitais; está claro que, se um desenho se apresenta com menor
freqüência do que outro, deverá ter menor número de subtipos, enquanto
que, outro mais freqüente, deve ter maior número.

O estudo da porcentagem, iniciado pelos desenhos digitais consi¬
derados isoladamente, passou a ser feito também, pela sua combinação
nas individuais dactiloscópicas, donde se concluiu pela maior ou menor
freqüência de certas fórmulas; esta observação é interessante do ponto
de vista de arquivamento decadactilar, porque permitirá levar em conta
a maior ou menor freqüência de certas fórmulas, na organização dês-
tes arquivos (V. "Estatística das Fórmulas").

Assim, dividiremos o nosso estudo em duas partes:
1." — Porcentagem dos Desenhos Digitais considerados isolada-

2." —■ Porcentagem das Fórmulas Dactiloscópicas (V. "Estatís¬
tica das Fórmulas Dactiloscópicas").

Tendo tratado desta última parte na "Estatística das Fórmulas
Dactiloscópicas", no presente artigo limitar-nos-emos a estudar somente
a primeira parte.

É universalmente aceita a seguinte percentagem:

a) Arcos 5%

b) a grande freqüência da "Presilha Externa" nos dedos da mão
direita e da "Presilha Interna" nos da mão esquerda;

c) a distribuição mais ou menos uniforme dos "Verticilos" pelas
duas mãos;

d) a ausência do arco angular no polegar direito.

mente;

Presilhas .

Verticilos.

60%

35%

Os diversos autores que se dedicaram ao assunto, chegaram a
conclusões mais ou menos idênticas.

Vejamos alguns dêstes autores.
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Argeu Guimarães. — Examinando os desenhos digitais da mão
direita, notou:

1.°) que o arco angular é a única figura que não se encontra no
polegar direito;

2.°) que, na mão direita, predomina a "Presilha Externa", com a
percentagem de 58,45%;

3.n) observou, ainda, que na referida mão, foi encontrada a
percentagem de 31,73% de vertieiLos (Manuel Viotti -—
"Dactiloscopia e Policiologia", pág. 135).

Alguns autores estudaram a porcentagem dos desenhos digitais
considerados isoladamente, em relação à raça.

Somos de opinião que a única conclusão a que se pode chegar, é
o da porcentagem dos tipos de desenhos digitais, sem que estes possam
denunciar a raça.

Galton. — Observando as impressões digitais doS^ngleses, chegou
à seguinte conclusão, sobre a porcentagem:

Are,o 6,5%
Presilha 67,5%
Verticilo 26,0%

Bonnevie. — Estudou as impressões digitias dos noruegueses:

Arco 7,4%
Presilha 66,9%
Verticilo 25,6%

Loth. — Estudou os desenhos digitais dos polacos:

Arco 12,0%
Presilha 63,0%
Verticilo 24,0%

Gasti. — Observando as impressões digitais dos italianos, chegou à
seguinte conclusão:

Arco 4,7 %
Presilha 58,4%
Verticilo. . . . 36,4%

Carlos Lopes. — Observou as impressões digitais dos portugueses:
Arco 6,4%
Presilha. 66,5%
Verticilo 27,0%
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Manuel Valladares. — Como Carlos Lopes, estudou as impressões
digitais dos portugueses (homens e mulheres), chegando às seguintes
conclusões:

TÍ2JO Fundamental Homens Mulheres
Arco 2,4% 2,8%
Presilha 65,1% 68,1%
Verticilo 32,4% 29,0%

Luiz de Pina. — Estudando, também, as impressões digitais dos
portugueses, concluiu:

Arco 4,2% .

Presilha 68,6%
Verticilo 26,0%

(Lw+z de Pina — "Dactiloseopia", pág. 150).

Luiz de Pina estudando 2.750 dedos de negros portugueses, chegou à
seguinte conclusão:

Arcos 141 — 5%
Presilhas 1.879 — 68,3%
Verticilos 730 — 26,5%

(Luiz de Pina — "A distribuição das figuras papliares nos
dedos dos indígenas negros das colônias portuguesas"
— Comunicação ao I Congresso Nacional de Antro¬
pologia Colonial — Pôrto — 1934).

Ferrer. — Apresenta a seguinte porcentagem dos desenhos digitais:
Adeltos 6,51%
Dextrodeltos 33,49%
Sinistrodeltos. 29,72%
Bideltos 30,27%

(Ferrer — "Manual de Identificación Judicial", pág. 65).

Pelo exposto, somente podemos concluir que não existe uma por¬
centagem dos desenhos digitais, considerados isoladamente, aceita uni¬
versalmente; notamos sensíveis diferenças nestas porcentagens, quer
considerando-se a raça, quer considerando-se o autor.

Dizemos considerando-se o autor, porque, infelizmente, não existe
um critério uniforme de classificação, donde, possivelmente, a dife¬
rença que notamos na porcentagem.
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Entretanto, apesar das diferenças que vimos de observar, é man¬
tido o conceito geral: a raridade do tipo arco, a maior porcentagem
das presilhas e, finalmente, a relativa freqüência dos verticilos; assim,
podemos considerar a freqüência dos desenhos digitais, por ordem cres¬
cente: arco, verticilo, presilha.

Isto pôsto, somos forçados a concluir que, uma chave de subtipos
deve ser organizada, dando-se poucos subtipos para o arco, maior número
para os verticilos e, por último, um número de subtipos ainda mais
elevados para as presilhas.

Do ponto de vista racial, o problema continua sem solução; a di¬
ferença na porcentagem dos desenhos digitais, considerando-se a raça,
não lançou nenhuma luz sobre o assunto.

POROS /

O corpo humano é provido de duas espécies de glândulas: endó¬
crinas (de secreção interna) e exócrinas (de secreção»£xterna).

Estas últimas lançam para fora do organismo os produtos de sua

secreção.
As glândulas que interessam ao estudo da Dactiloscopia, são as

Sudoríparas e as Sebáceas, ambas de secreção externa.
Comunicam-se com o exterior por meio de um grande número de

aberturas (os poros), por onde expelem os produtos de sua secreção
(suor e matérias graxas).

Assim, os poros, disseminados por toda a extensão da pele, consti¬
tuem um precioso elemento de identificação, porque apresentam os
mesmos atributos das cristas papilares: Perenidade, Imutabilidade,
Variabilidade (V. "Postulados da Dactiloscopia").

A identificação pelos poros foi ideada por Kollman, em 1833. Seu
processo não entrou em voga.

Posteriormente, outros autores se dedicaram ao estudo dos poros,

principalmente Locard, chegando à conclusão de que é possível identi¬
ficar com precisão absoluta por meio dêste elemento.

Entretanto, a identificação pelos poros não pode ser feita em

larga escala, devido suas dimensões.
Por isto, a identificação por êste processo foi relegada para certos

casos especialíssimos.
Assim, nos locais de crime, quando encontrámos apenas algumas

cristas papilares que não permitam estabelecer o tipo fundamental,
apresentando, ainda, pequeno número de pontos característicos, pode¬
mos estabelecer a identidade desta impressão por meio dos poros.

Outra aplicação é nos casos de mistificação dos dactilogramas;
nestes casos procede-se à perícia poroscópica. Esta perícia é feita por
dois processos:
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1." — Pela microfotografia. — Procede-se à microfotografia das
impressões cujos poros devem ser examinados e amplia-se; esta amplia¬
ção deve ser, no mínimo, de 16 diâmetros e no máximo, de 45.

A perícia é feita, levando-se em conta:

a) o número dos poros, variável de 9 a 18 por milímetro qua¬
drado ;

b) disposição dos poros sobre as cristas;
c) dimensão dos poros, variável de 4 a 19 mms.; diz Luiz de

Pina, que os poros medem, na média, de 88 a 220 micra de
diâmetro;

d) forma: circular
oval

triangular
irregularmente oval.

2.° — Tomada de impressões poroscópicas. -— Para se tomarem as
impressões poroscópicas, emprega-se o seguinte material:

a) Pomada poroscópica:
Cera amarela 4 grs.

Pixe 16 grs.

Espermacete 1 gr.
Sebo 5 grs.

Derrete-se a cera ao fogo e junta-se os outros ingredientes.

b) Revela-se a impressão por meio do óxido de cobalto.
c) Fixa-se a impressão, por meio da seguinte fórmula:

Goma 25 grs.

Alúmen 10 grs.

Formol a 40% 5 grs.

Água 300 grs.

Fontes de consulta:

Locard — "A Investigação Criminal e os Métodos Científicos",
págs. 128-129.

Luiz de Pina — "Dactiloscopia", pág. 122.
Ferrer — "Manual de Identificación Judicial", págs. 188-192.
Manuel Viotti — "Dactiloscopia e Policiologia", pág. 94.
Leonídio Ribeiro — "Polícia Científica", pág. 130.

POROSCOPIA (V. "Poros").

PORTUGAL (V. "Histórico").



POSTULADOS DA DACTILOSCOPIA

São assim chamados certos caracteres apresentados pelas impres¬
sões digitais.

Constituem o principal fundamento da Dactiloscopia e, sem êles,
esta ciência não poderia constituir processo eficiente de identificação.

É sôbre estes postulados que assenta tôda a superioridade da
Dactiloscopia como processo de identificação.

Quase todos os autores aceitam as seguintes qualidades dos dese¬
nhos digitais, como elemento fundamental da Dactiloscopia:

1.°) Perenidade
2.°) Imutabilidade
3.°) ariabilidade.

Estudemos cada um deles:

1.°) Perenidade. — É a qualidade dos desenhos digitais existi¬
rem desde o sexto mês de vida intra-uterina, até à putrefação cada¬
vérica.

Em 1883, Rodolfo Alberto Kolliker descobriu que os desenhos
digitais existem no feto de seis meses de idade e perduram até à
putrefação cadavérica.

O desenho digital observado num recém-nascido permanece até
sua velhice, com a única diferença do aumento de tamanho, como se
fôra uma ampliação fotográfica.

2.°) Imutabilidade. — O desenho digital conserva-se idêntico a
sí mesmo, desde o seu aparecimento, no sexto mês de vida intra-ute¬
rina, até à putrefação do cadáver; não muda durante tôda a exis¬
tência.

Assim, uma pessoa identificada pela Dactiloscopia numa determi¬
nada data, pode ser reconhecida muitos anos depois, porque os desenhos
digitais permanecem absolutamente idênticos a sí mesmos.

3.") Variabilidade. — Os desenhos digitais variam de dedo para
dedo e de pessoa para pessoa, não havendo possibilidade de se encon¬
trarem duas impressões digitais idênticas, nem mesmo numa determinada
pessoa.

Encontramos, sim, desenhos digitais semelhantes; algumas vêzes,
tão semelhantes que parecem idênticos; entretanto, um exame deta¬
lhado das impressões, permitirá verificar que não são idênticas, isto é,
que pertencem a dedos diferentes.

Uma impressão digital somente é idêntica a sí mesma.

Galton, estudando a variabilidade dos desenhos digitais, concluiu
que talvez fôsse possível encontrar duas impressões digitais idênticas,
numa série de 64 biliões de pessoas; convém lembrar, que o mundo
ainda não teve uma população com um número de pessoas igual a êste.
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Windt e Kodiceck estudaram também este assunto, distribuindo
os tipos fundamentais pelos dez dedos, levando em conta os pontos
característicos, os coeficientes de natalidade e mortalidade, chegando
à conclusão de que, não é possível, na mesma época, encontrar-se duas
impressões digitais idênticas.

Alguns autores, adicionaram mais dois postulados: a inaltera¬
bilidade e a inimitabilidade.

A respeito ,apenas, podemos adiantar que estes assuntos ainda
são muito discutidos.

Quanto ao primeiro, remetemos o leitor para o artigo "Dactilos-
copia Clínica".

Com referência ao segundo, estuda-se, ainda, a possibilidade ou
não da mistificação dos dactilogramas (V. "Mistificação dos Dactilo-
gramas").

Fontes de consulta:

Ferrer — "Manual de Identiíicación Judicial", págs. 25-27.

Argeu Guimarães — "Epítome de Dactiloscopia".
Vucetich — "Dactiloscopia Comparada", pág. 45.
Manuel Viotti — "Dactiloscopia e Policiologia", págs. 92-94.

PRECURSORES E CRIADORES

Estudando-se o histórico da Dactiloscopia, têm surgido inúmeros
debates quanto à prioridade do lançamento desta ciência como processo
de identificação, ou melhor, quem a tirou do terreno das cogitações
teóricas, puramente científicas, para o terreno da prática.

O emaranhado histórico da Dactiloscopia não nos diz com bastante
clareza quem deu início à aplicação prática da Dactiloscopia, de modo
que pudesse ela constituir ciência positiva de identificação.

Houve quem atribuísse a prioridade a Faulds, outros a Herschel,
alguns a Galton e, finalmente, outros a Vucetich.

Os debates mais intensos têm sido sobre estes dois últimos perso¬
nagens.

Querem muitos que Galton tenha sido realmente criador, enquanto
outros pretendem incluí-lo no rol dos precursores, atribuindo a Vuce¬
tich a prioridade da aplicação prática dos desenhos digitais para fins de"
identificação.

Estudemos os fatos.

Inicialmente lembremos que Galton, apresentando seu relatório
ao Real Instituto de Londres, em 1888, concluiu pela superioridade dos
desenhos digitais, como processo de identificação.
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Vucetich tendo tido conhecimento deste relatório, do qual constou
o novo sistema de identificação pelas impressões digitais lançado por
Galton, deu início aos seus estudos baseando-se nas observações e,
principalmente, rio sistema de Galton.

Volvamos as páginas da História, e procuremos estabelecer um
paralelo entre o trabalho de Galton e o dos que o antecederam.

Vemos, primeiramente, Malpighi descobrindo a existência das cristas
papilares, sem contudo lhes atribuir qualquer valor do ponto de vista
de identificação; podemos adiantar que ignorava sua utilidade, dêste
ponto de vista.

Notamos, depois, uma série de continuadores dos estudos de
Malpighi.

Não podemos negar sua valiosa contribuição que, afinal, teve
caráter puramente científico.

Purkinje estudando os desenhos digitais nos próprios dedos, lan¬
çou um sistema de classificação destes desenhos; não consta tenha
procedido a qualquer identificação, mesmo porque, seu trabalho con¬
sistiu principalmente no exame dos desenhos digitais na própria polpa
digital; disto podemos concluir que Purkinje estudou os desenhos
digitais do ponto de vista filosófico, pois, não procedeu a nenhuma
identificação, ao que se sabe.

Herschel, na índia, e Faulds, no Japão, procederam a trabalhos
de natureza experimental; ambos chegaram a conclusões importantes e
muito úteis; entretanto, não criaram um sistema de classificação dos
desenhos digitais, nem procederam à identificação dactiloscópica regular¬
mente.

Depois destes precursores encontramos Galton, apresentando ao
Real Instituto de Londres, um relatório estudando comparativamente o
sistema de Bertillon, então consagrado o mais perfeito sistema de
identificação, e o então discutido sistema das impressões digitais, con¬
cluindo pela superioridade dêste; na mesma ocasião lançou o seu sistema
de classificação dos desenhos digitais, a que deu o nome de Galtonismo
(V. "Sistemas Dactiloscópicos — Galton").

Vejamos, agora, o que se passou depois do lançamento do Galto¬
nismo.

Baseados no Sistema de Galton, Fere, Testut e Forgeot lançaram
seus sistemas de classificação dactiloscópica (V. "Sistemas Dactiloscó¬
picos —• Feré, Testut, Forgeot"); estes sistemas consistiam exclusi¬
vamente em ligeiras modificações do sistema de Galton, com o aumento
ou redução dos seus tipos.

Posteriormente, surgiu Vucetich estudando o sistema de Galton,
elevando seus tipos para 101, reduzindo-os posteriormente para quatro
e adotando as mesmas letras — W, V, S, B; estas letras foram substi¬
tuídas cinco anos mais tarde.
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Decorreram mais dez anos (1901), Henry lançou, na Inglaterra,
seu sistema dactiloscópico, também baseado no de Galton.

Isto pôsto, verificamos que, antes de Galton, não foi posto em

prática qualquer sistema de classificação dos desenhos digitais, embora
existisse a de Purkinje que, afinal, não foi posta em prática, conquanto
tenha sido o ponto de partida para os estudos de Galton.

Vemos que todos os sistemas de classificação dactiloscópica basea¬
ram-se no de Galton, exceção feita do de Pottecher, que criou um
sistema original; entretanto, o sistema de Pottecher falhou na prática.

Assim, somente podemos concluir que Galton foi um criador e não
um precursor.

Nestas condições, qual a verdadeira posição de Vucetich?
Compulsemos os fatos.
Vucetich baseou seus estudos no de Galton, adotando, inicial¬

mente, as mesmas letras, os mesmos tipos, aumentando-os de 38 para 101.
Na nossa opinião, Vucetich não foi propriamente um criador,

porém, um inovador inteligente; não procedeu a modificações ridí¬
culas e inúteis no sistema de Galton; alterou de maneira sensível, de
modo a obter resultados práticos perfeitos; criou, porém, o arquiva¬
mento dactiloscópico que escapara a Galton.

Assim, não podemos dizer que tenha sido totalmente criador, nem
totalmente seguidor; foi, ao mesmo tempo, criador e seguidor.

Foi realmente criador de uma parte importantíssima; tanto assim,
que seu sistema deu origem a muitos outros.

Não conseguimos dados positivos sobre a atuação de Henry, em¬
bora saibamos, lançou um sistema interessante de classificação dacti¬
loscópica; diferente do de Vucetich, embora baseado no de Galton,
adotou o arquivamento dactiloscópico, como Vucetich, pela respectiva
fórmula dactiloscópica, embora seu processo de obtenção da fórmula,
(a classificação), sejam diferentes do de Vucetich; entretanto, convém
lembrar, o sistema de Henry foi lançado dez anos depois do de Vucetich.

Também, deu origem a muitos sistemas de classificação dactilos¬
cópica.

Do exposto, somente podemos concluir que o Sistema de Galton
foi o ponto de partida, foi o "pivot" dos sistemas dactiloscópicos; rudi¬
mentar, cheio de falhas, já pelo elevado número de tipos, já pelas
dificuldades do processo de classificação, já pelo arquivamento crono¬
lógico (inútil em Dactiloscopia), não deixou de ter sua grande utili¬
dade, como pedra fundamental dos sistemas dactiloscópicos.

PRESILHA (Ansa, Azelha, Colchete, Laço).
É o desenho monodelta formado por laçadas regulares (Ferrer —-

"Manual de Identificación Judicial", pág. 49; Luiz de Pina — "Dacti¬
loscopia").
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PRESILHA EXTERNA

Ê a presilha que apresenta um delta à esquerda do observador,
e as linhas nucleares correm para a direita (considerando-se o dactilo-
grama). (V. "Sistemas Dactiloscópicos -— Vucetich").

PRESILHA INTERNA

É a presilha que apresenta um delta à direita do observador e as
linhas nucleares correm para a esquerda (considerando-se o dactilo-
grama) (V. "Sistemas Dactiloscópicos — Vucetich").

PROCESSOS DE IDENTIFICAÇÃO (V. "Identificação").

PROCHASKA (V. "Histórico").

PROGRAMAS

Ao que sabemos, ainda não existe no nosso país e, quiçá, em
outros, uma Pedagogia e uma Didática Dactiloscópicas.

A instituição dos cursos de Dactiloscopia no Brasil, é recente.
Somente a prática nos tem ditado o método de ensino desta disciplina.

A princípio, não foi possível seguir-se um método muito prático
de ensino, em vista da falta da respectiva Pedagogia.

Entretanto, a observação dos resultados dos diversos métodos,
experimentados durante vários anos, permitiu traçar normas seguras,
que nos têm conduzido a resultados apreciáveis.

Nos programas dos Cursos de Dactiloscopia, devemos observar,
escrupulosamente, a parte teórica e a prática.

Temos notado que a teoria ministrada antes da prática, permite
obter melhores resultados; se a prática fôr ministrada antes da teoria,
notamos dois fatos:

1.' — o aluno encontrará dificuldade em compreender a teoria;
■— o resultado final, será mau, senão péssimo.

Outrossim, devemos levar em conta, a finalidade do Curso.
Para investigadores de polícia, guardas-civís, etc., que exercem

o serviço policial na via pública, deve-se ministrar conhecimentos
mais cuidadosos sobre os locais de crime, isto é, sobre a maneira de
preservar as impressões papilares e mais vestígios encontrados nestes
locais, processos de revelação, transporte, manuseio dos objetos contendo
impressões papilares, destino final das impressões, isto é, pesquisa e
confronto nos arquivos monodactilares.

Considerando-se que estes policiais podem ser destacados para o
interior, onde o serviço dactiloscópico é geralmente precário, convém,
que aprendam a qualificação, classificação, pesquisa e arquivamento,
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confronto de impressões; estas últimas partes apresentam especi^ inte-
rêsse porque estes policiais podem efetuar prisões de pessoas suspeitas,
em lugares distantes, onde possivelmente venham a necessitar do con¬
fronto de uma ou mais impressões digitais.

PRONTUÁRIO

Cada pessoa identificada tem um "Prontuário" que recebe o
número do Registro Geral.

O "Prontuário" é constituído:

a) pela planilha de qualificação (V. esta palavra) ;

b) pela planilha de anotações (V. esta palavra) ;

c) pela certidão de nascimento, casamento, etc., e demais do¬
cumentos que digam respeito ao identificado, em suas relações
com a identificação.

Os documentos que formam o "Prontuário" recebem uma capa de
cartolina, na qual consta:

a) o número do Registro Geral;
b) o nome do interessado;
c) a filiação;
d) o nome da repartição identificadora.

Os prontuários são arquivados por ordem numérica, ocupando
uma posição horizontal.

PROTIVENSKI (V. "Histórico").

PROVA TÉCNICA (V. "Locais de Crime").

PROVA TESTEMUNHAL (V. "Locais de Crime").

PROXIMAL

Que está mais próximo ou vizinho do plano médio transversal
do corpo (Luiz de Pina — "Dactiloscopia", pág. 129).

PSEUDO-DELTA

É o caso em que o delta não está bem definido e, por isto, o
sistema nuclear também não estará bem definido; nestes casos, prolon¬
gados os braços do ponto que se considera como delta, não chegam a
envolver núcleo (Ferrer — "Manual de Identificación Judicial , págs.
43 e 66).
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PSICOLOGIA DERMOPAPILAR (Dermopapiloscopia Psicológica).

É o estudo que permite distinguir os homens inteligentes dos que
o não são, os dementes dos sãos, os criminosos dos não delinqüentes,
por meio das impressões digitais.

Locard é de opinião que:

a) os arcos e as presilhas radiais são mais numerosos nos de¬
mentes ;

b) as figuras com pequeno núcleo são mais freqüentes nos
anormais.

Vaschide, baseado nas observações de Feré, admite a grande por¬

centagem de verticilos do tipo espiral anelado nos idiotas e epilépticos.
Gasti não crê que o arco seja sinal de degenerescência.
Vucetich verificou que as presilhàs são mais freqüentes nos

homicidas, e os verticilos nos ladrões.
Sanctis e Toscano observaram formas muito anormais ou simples

nos alienados e nos surdos-mudos.

Galton deu início a estes estudos, que publicara no seu "Finger
Prints"; declara haver tomado as impressões digitais de sábios, litera¬
tos, estudantes, dementes, não podendo chegar a nenhuma conclusão.

O fato de haver Vucetich encontrado maior porcentagem de presi¬
lhas nos homicidas, não quer dizer que tôdas as pessoas portadoras de
presilhas sejam homicidas ou tenham tendências para o homicídio.

Também, temos observado que pessoas portadoras de grande número
de arcos, não apresentam nenhum sinal de demência.

Nos arquivos monodactilares tenta-se descobrir as tendências
criminosas por meio das impressões digitais, não se tendo chegado a
qualquer resultado positivo.

Isto pôsto, quer nos parecer, a "Psicologia Dermopapilar" é um
assunto ainda em estudo, não permitindo chegar a resultados práticos,
a menos que surjam novos elementos ou estudos mais positivos sôbre o
assunto.

Fontes de considta:

Luiz de Pina — " Dactiloscopia".
Francis Galton — "Finger Prints", Londres, 1892.

PUDOSCOPIA

Nome dado à identificação plantar (V. "Identificação Plantar").

PURKINJE (V. "Histórico — João Evangelista").
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Q

QUALIFICAÇÃO (V. "Identificação — Sistema de Bertillon").

QUEIMADURA (V. "Dactiloscopia Clínica").

QUIRÓGRAFO

Aparelho ideado pelo Dr. Luiz Reyna Almandos, a-fim-de se
tomarem as impressões palmares.

Consta de dois bastidores de couro, montados num retângulo de
madeira, com pés curtos; o primeiro recebe a tinta, sobre o qual
apoia-se a mão, a-fim-de entintá-la; o segundo recebe o papel; sobre-
êste aplica-se a mão entintada, a-fim-de se completar a tomada da
impressão palmar.

Consta, êste aparelho não deu os resultados desejados ('"Revista
de Identificação", março de 1939, pág. 17).

QUIROSCOPIA

Vocábulo admitido por Locard, para designar o estudo das papi¬
las da palma das mãos e da planta dos pés (Luiz de Pina — "Dactilos¬
copia", pág. 217).

R

R — Radial — Subtipo de presilha no (Sistema de Henry). Presilha
interna (Sistema Roscher).

RAÇA (Etnologia ou Antropologia Dermopapilar).

Varigny, no seu célebre artigo publicado na '"Revue Scientifique"
de 2 de maio de 1891, discorrendo sobre o sistema então lançado
por Galton, apresentou várias sugestões; entre estas, a conveniência
de que os viajantes tomassem as impressões digitais dos nativos dos
diversos países por onde passassem, a-fim-de estudarem a influência
dos fatores étnicos sôbre as impressões digitais.

Segundo consta, Galton foi o primeiro que se dedicou a estes
estudos, depois da sugestão de Varigny.

Assim, publicou no seu livro "Finger Prints" (Londres, 1892), o
resultado de suas observações sôbre as impressões digitais de pessoas

de diversas raças, concluindo não ter colhido elementos positivos que
lhe permitissem determinar a raça por meio dos desenhos digitais.

O assunto não ficou esquecido.
Outros autores dedicaram-se a êle; ao que se sabe, não se chegou

ainda a qualquer conclusão positiva.
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K. Bonnevie concluiu que entre diferentes raças humanas existem
diferenças quantitativas com referência à aparição de cada tipo de
desenho papilar.

Realmente, existem estas diferenças, considerando-se os desenhos
digitais isoladamente (V. "Percentagem").

A êste respeito diz Vucetich: "Estamos convencidos, entretanto,
e o dizemos de passagem, que para nós, as impressões papilares têm
sua origem e fundamento em peculiaridades individuais e, em certas
modalidades próprias, que tornam único o desenho como é única a
pessoa que o sustenta" (Vucetich — "Dactiloscopia Comparada", págs.
56-57).

Diz Luiz de Pina: "Nos símios ou macacos, especialmente nos

antropóides, existem cristas papilares que tomam disposições aproxi¬
madas das humanas, quer na palma, quer na planta, quer nos dedos".

"... no chimpanzé, por exemplo, afetam um arranjo muito seme¬
lhante ao do Homem e, por vêzes, indistinguíveis dêste".

"No conceito de Schlaginhaufen são bem característicos os dese¬
nhos dos símios antropóides, isto é, pormenores e linhas são, de fato,
muito parecidos, mas as figuras são do tipo tensus (mais ou menos
retilíneas), ao passo que no Homem, são do tipo curvatus (curvas),
mais ou menos rudimentares e simples naqueles do que neste".

"Kollman admitiu um tipo especial de figura formada por retas
verticais envolvidas por curvas elípticas a que chamou Simiadentypus,
que corresponde a idêntico tipo adotado por Morselli".

Luiz de Pina é de opinião que o insucesso do estudo das raças
através dos desenhos digitais, reside no fato de se não seguir uma
classificação única.

Diz Carlos Kehdy: "Pessoalmente, não tivemos ocasião de levar
a efeito estudos desta natureza, porém, o que consta, até o presente,
é que ainda não se determina a raça por meio da identificação dacti-
loscópica".

"Diante disto, somos forçados a crêr, não é possível, examinando
apenas os desenhos digitais, saber se um homem é branco, negro, ama¬
relo, ou de qualquer outra raça".

É bem verdade, diversos autores notaram maior ou menor freqüên¬
cia de certos tipos de desenho digital em raças diferentes (V. "Per¬
centagem ").

Não obstante, êste estudo não permite, em absoluto determinar
a raça por meio dos desenhos digitais.

Pelo menos, os estudos levados a efeito desde Galton (1892) até
o presente, por autores de nomeada, ainda não permitiram chegar a
resultados positivos.
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Fontes de consulta:

Juan Vucetich — "Dactiloscopia Comparada", La Plata (Argen¬
tina), 1904, págs. 56-57.

Manuel Viotti — "Dactiloscopia e Policiologia", págs. 132-133.
Luiz de Pina — "Dactiloscopia", págs. 163-166.
Carlos Kehdy — "A Dactiloscopia nos Locais de Crime".

RADIAL (V. " Ulnar ").
O lado externo do corpo.

No Sistema Dactiloscópico de Henry, as presilhas são subdivididas
em "Radial" e "Ulnar".

Os técnicos, para saberem se uma presilha é radial ou ulnar,
procuram, primeiramente, saber se a presilha é da mão direita ou

esquerda; depois, voltam à mão correspondente com a palma para

baixo; se as linhas nucleares correrem para o lado do mínimo, a pre¬
silha será ulnar, se para o lado do polegar, será radial.

RAMO CURTO

Ponto característico, do Sistema de Olóriz; é constituído por uma
linha isolada, cujo comprimento não deve exceder a cinco vêzes a sua

espessura (Ferrer — "Manual de Identificación Judicial", pág. 38).

RAMO LONGO

Ponto característico do Sistema de Olóriz; é constituído por uma
linha isolada, cujo comprimento exceda a cinco vêzes sua espessura

(Ferrer — "Manual de Identificación Judicial", pág. 38).

RAUL PEDREIRA PASSOS (V. "Histórico").

REAGENTES E REVELADORES

As diversas autoridades notaram que a maior parte das impressões
papilares deixadas nos locais de crime, são latentes (V. "Impressões
Latentes ").

Por isto, tentaram todos os recursos para as tornarem visíveis,
utilizando-se de ingredientes químicos.

Foram tantas as experiências que, afinal, passou-se a utilizar os

ingredientes mais apropriados, em vista dos resultados.
As experiências foram levadas a efeito, tendo em vista a natu¬

reza do suporte ou a sua côr.
Em resumo, a questão da natureza do suporte passou a ser enca¬

rada sem grande preocupação, levando-se em conta, principalmente a
côr.
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Demos a êste artigo o título "Reagentes e Reveladores", muito de
propósito.

Impropriamente, diz-se, na linguagem vulgar, "Reagentes"; na reali¬
dade, o caso mais geral, é o da simples revelação; em alguns casos, há
propriamente uma reação química, donde poder-se aplicar acertada¬
mente o título reagentes.

No Brasil, o uso consagrou o emprêgo da cerusa (também cha¬
mada carbonato de chumbo), para os suportes escuros ou pretos, e o

negro de fumo (também chamado negro de marfim) para os suportes
claros ou brancos.

Neste caso, verifica-se, apenas, uma revelação (processo puramente
físico) e não uma reação química.

Também, o uso consagrou o emprêgo dos vapores de iodo metaloide
para a revelação djis impressões latentes sobre o papel; neste caso,
há propriamente uma reação química, pois, os vapores do iodo atacam
as substâncias gordurosas que se encontram na impressão.

Alguns técnicos criaram certos reagentes, constituídos da mistura
de certos ingredientes químicos.

Recentemente, Oscar Baldijão, Perito Químico do Serviço de
Identificação de São Paulo, criou o Iodeto de Amido para a revelação
das impressões latentes sobre o papel.

• Este preparado apresenta a grande vantagem de não queimar as
fibras do papel e não atacar a base das tintas, como acontece com os
vapores de iodo, permitindo, assim, a realização da perícia química.

É a seguinte a fórmula do iodeto de amido:

A tintura de iodo é preparada com éter, tetracloreto de carbono
ou clorofórmio, na proporção de 8%.

Tritura-se o amido num gral, deita-se a tintura de iodo, mexendo-se,
até formar emulsão; deita-se, então, a água, que tem por fim pro¬
vocar a reação; continua-se a mexer até a completa evaporação.

Espalha-se o preparado sôbre uma folha de papel e leva-se à
estufa, cuja temperatura não deve exceder a 4O9.

Aplica-se sôbre o papel, sem pincel, a-fim-de se obter a revela¬
ção das impressões latentes.

Posteriormente, o mesmo perito ideou a mistura do iodeto de
amido com o negro de marfim, para a revelação das impressões latentes
quer sôbre o papel, quer sôbre qualquer outro suporte; os resultados
observados foram ótimos; sôbre o papel, pode-se empregar o pincel.

Amido (de preferência, fécula de batata)
Tintura de iodo a 8%

Agua .

10 grs.

10 c. c.

2 c. c.
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Daremos uma reação dos diversos reagentes e reveladores, que
foram empregados sucessivamente; a-fim-de completar nosso estudo
daremos, em seguida, uma relação dos diversos suportes, com os rea¬

gentes correspondentes.
Ácido fluorídrico. — É empregado unicamente para a revelação

das impressões latentes sôbre o vidro; apresenta o inconveniente de
gravar os sulcos interpapilares sôbre este suporte (Ferrer — "Manual
de Identificación Judicial", pág. 137).

Carbonato de chumbo (ou Cerusa). — Empregado para a revelação
das impressões latentes sôbre os suportes pretos ou escuros (Ferrer —

"Manual de Identificación Judicial", pág. 136).
Carmim (misturado com Licopódio em pó). — Emprega-se por

meio de uma seringa como a utilizada para os pós inseticidas (Viotti
— "Dactiloscopia e Policiologia", págs. 217-220).

Licopódio em pó (misturado com Indofenol). — Emprega-se para
a revelação das impressões latentes sôbre o vidro (Viotti — "Dactilos¬
copia e Policiologia", págs. 217-220).

Fucsina. — Produz-se fumaça e, sôbre esta, passa-se um pincel;
êste, assim preparado, passa-se sôbre a impressão latente (Ferrer —■

"Manual de Identificación Judicial", pág. 137).
Negro de fumo (também chamado Negro de marfim). — É em¬

pregado para a revelação das impressões latentes sôbre os suportes
brancos ou claros (Ferrer — "Manual de Identificación Judicial", pág.
136).

Negro de marfim (o mesmo que Negro de fumo).
Daremos, agora, os diversos suportes.
Móveis em geral. — Leva-se em conta a sua côr; se forem bran¬

cos ou claros, emprega-se o negro de fumo; se forem pretos ou es¬

curos, o carbonato de chumbo.
Portas, janelas, etc. — Emprega-se o mesmo princípio.
Papel. — Para a revelação das impressões latentes sôbre o papel,

foram criados vários processos, que passaremos a descrever.
Frécon. — Solução de Hipossulfito de sódio, com algumas gotas

de álcool.

Forgeot. — Rápida pincelada de tinta de escrever.

Locard. — Mistura-se tinta com goma arábica; depois de apli¬
car-se a mistura sôbre o papel, procede-se a uma ligeira massagem de
água fria, em jorro.

Bertillon. — Pulverizar o papel com grafite; se êste fôr de côr
sombria, emprega-se o carbonato de magnésia em pó.

Hans Gross. — Sôbre o papel, a alguns milímetros de altura,
passar um ferro de engomar, previamente aquecido.

Poitevin. — Líquido fotográfico.
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Pode-se empregar, ainda, o ácido ósmico, o ácido sulfúrico, os
vapores de iodo.

Apesar de todos estes processos, recomendamos o Iodeto de Amido,
de que tratámos no comêço dêste artigo.

Os recursos que vimos de indicar, não mais estão sendo' postos em
prática, dada a sua pouca ou nenhuma utilidade prática.

Os vapores de iodo continuam prestando bons serviços.
O Prof. Oscar Baldijão criou um insuflador que permite a aplica¬

ção mais fácil e prática destes vapores; no balão superior coloca-se
cloreto de cálcio a-fim-de se evitar que os vapores do iodo ataquem a

garganta do operador; no balão inferior colocam-se palhetas de iodo;
aplica-se o insuflador sobre o papel e sopra-se pelo bocal situado na
parte superior.

Antes dêste recurso, era costume, e ainda usa-se, levar as palhe¬
tas de iodo ao fogo, depois de colocadas numa cuba ou cápsula de
porcelana; logo que comecem a se desprender os vapores, passa-se o
papel suspeito sôbre estes vapores, aparecendo logo as impressões
que devem ser fotografadas imediatamente, pois, logo desaparecem,
devido à grande volatibilidade do iodo.

Vidro. — Mistura de licopódio e idofenol.
Forgeot — recomenda o emprego do ácido ósmico.
Reiss — aconselha a solução de nitrato de prata a 20%.
Vaschide — recomenda o ácido nítrico ou ácido fluorídrico.
No Brasil, é costume revelarem-se as impressões latentes sôbre o

vidro, por meio do carbonato de chumbo, o que tem dado ótimos
resultados.

Fontes de consulta:

Mánuel Viotti — " Dactiloscopia e Policiologia".
Ferrer — "Manual de Identificación".

Carlos Kehdy — "A Dactiloscopia nos Locais de Crime".

RECÉM-NASCIDOS (V. "Identificação de Recém-nascidos").

REGIÃO DÍGITO-PALMAR

O mesmo que região infradigital ou superior.
É a região situada imediatamente abaixo dos dedos da mão (V.

"Impressão Palmar"). (V. "Região Infradigital").

REGIÃO HIPOTENAR (V. "Impressão Palmar").
Esta região fica situada na parte oposta ao polegar, e é percor¬

rida por linhas mais ou menos transversais.

I
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HEGIÃO INFRADÉLTICA

É a região situada abaixo do delta (numa impressão digital),
entre êste e a prega de flexão; corresponde ao sistema basilar (Ferrer
■— '"Manual de Identificación Judicial", pág. 118).

REGIÃO INFRADELTO CENTRAL

É a região situada abaixo da linha que une o delta ao centro
do dactilograma, até à linha basilar mais inferior, que se denomina
limitante basal (Ferrer — "Manual de Identificación Judicial", pág.
118).

REGIÃO INFRADIGITAL (Dígito-Palmar ou Superior).
Podem aparecer figuras papilares semelhantes às digitais (Luiz

de Pina — "Dactiloscopia", pág. 225).

REGIÃO SUPERIOR (Infradigital). (V. "Impressão Palmar").

REGIÃO SUPRADELTO CENTRAL

É a região situada acima da linha que une o delta e o centro
do dactilograma (Ferrer — Manual de Identificación Judicial",
pág. 118).

REGIÃO TENAR (V. "Impressão Palmar").

É a região situada imediatamente abaixo do polegar.
É como que atravessada por linhas em arcos longitudinal, de

abertura voltada para o polegar (Luiz de Pina — "Dactiloscopia").

REGISTRO DE EXISTÊNCIA

Livro instituído por Vucetich, a-fim-de constatar a existência de
uma determinada fórmula dactiloscópica.

É, em resumo, um livro do qual constam tôdas as fórmulas dacti-
loscópicas existentes na repartição.

A êste respeito, fazemos ligeira referência no artigo "Estatística
das Fórmulas Dactiloscópicas".

Diz Vucetich:

"O livro Registro de Existência é, senão indispensável, pelo menos,
útil em uma oficina de identificação".

"Consta de 1.024 páginas e, no alto de cada uma delas, deverá
figurar uma série (o número total de séries no sistema de Vucetich,
é 1.024), cuja ordem é estabelecida nas lâminas LVI a LIX".

"

Quanto à existência de fichas com uma mesma classificação,
será assinalada no quadro "Secção", por um ponto".

"Êste livro é o melhor comprovante da existência ou não de uma

classificação" (Vucetich — "Dactiloscopia Comparada", pág. 100).
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REGISTRO GERAL

Desde que foi instituída a identificação dactiloscópica, notou-se a
necessidade de se relacionarem tôdas as pessoas identificadas em cada
repartição identificadora.

Vucetich designa o Registro Geral, como constituído pelas "plani¬
lhas de filiação" (V. "Planilha de Qualificação"); êste foi o ponto de
partida para os atuais prontuários.

O próprio Vucetich recomendou que cada pessoa identificada,
tivesse um número, único, durante tôda a vida.

Êste processo está sendo seguido atualmente; assim, em cada repar¬

tição identificadora, as pessoas identificadas recebem um número —

NÚMERO DE REGISTRO GERAL — que permanece sempre o mesmo
nessa repartição, seja qual fôr o número de vêzes que a pessoa volte
para ser identificada e sejam quais forem os motivos destas identifi¬
cações.

A-fim-de se manter êste serviço em perfeita ordem, nenhuma,
individual dactiloscópica é arquivada antes da pesquisa; a pesquisa
tem por fim descobrir, no arquivo, uma individual dactiloscópica idên¬
tica à que se tem em mãos; encontrada a individual idêntica, o pesqui¬
sador verifica a identidade do nome e do número do registro geral; o

simples encontro da individual indicará que a pessoa já fôra identi¬
ficada anteriormente; quando não se encontra individual idêntica,
conclui-se que a pessoa não fôra identificada anteriormente.

O número do registro geral é dado ao prontuário (V. "Pron¬
tuário").

Carlos Kehdy, no seu livro "Elementos de Dactiloscopia", acon¬
selha o uso de um livro de registro geral; constaria de folhas pau¬

tadas, contendo cada página trinta pautas e colunas para: número do
registro geral, nome, fórmula dactiloscópica, observações, data da pri¬
meira identificação.

Estamos informados, êste livro está sendo adotado na Secção de:
Identificação da Escola de Polícia de São Paulo.

Fontes de consulta:

Vucetich — "Dactiloscopia Comparada", págs. 96-97.
Kehdy — "Elementos de Dactiloscopia", págs. 153-154.

RETO (V. "Núcleo Reto").

RETRATO FALADO (V. "Identificação — Sistema de Bertillon").

REVELAÇÃO DE IMPRESSÕES DIGITAIS LATENTES (V. "Impres¬
sões Latentes" e "Reagentes e Reveladores").
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RICARDO GUMBLETON DAUNT (Dr.) (V. "Histórico").

RIO GRANDE DO NORTE (V. "Histórico").

RODOLFO ALBERTO KOLLIKER (V. "Histórico").

ROSCHER (V. "Histórico").

S

S — Sinuoso (subtipo de vertieilo no "Sistema Vucetich").

SALVATORE OTTOLENGHI (V. "Histórico").

SÃO PAULO (V. "Histórico").

SECÇÃO (V. "Individual Dactiloscópica").

SÉRIE (V. "Individual Dactiloscópica").

SERVIÇO INTERNACIONAL

Quando a Dactiloscopia começou a ser usada pràticamente, como
processo de identificação, graças ao maravilhoso trabalho de Vucetich,
começou a se incentivar o intercâmbio interestadual e internacional entre
as polícias, a-fim-de prevenir o livre trânsito de criminosos.

Para tanto, seria necessário uma permuta regular de individuais
dactiloscópicas entre tôdas as repartições identificadoras.

Um passo muito mais adiantado neste sentido, seria a centralização
dos serviços de identificação em cada país; outrossim, o maximum seria
atingido com a centralização da identificação de todos os países em um
único país.

Estas circunstâncias não escaparam, a Vucetich.
Assim, propôs a criação de três gabinetes intercontinentais.
" O primeiro grande passo neste último sentido, não será dado senão

quando seja uma realidade nosso pensamento dos três gabinetes inter¬
continentais de identificação, que sejam idênticos até nos mínimos
detalhes, que se auxiliem e permutem coleções" (Vucetich — "Dacti¬
loscopia Comparada", pág. 80).

A centralização dos serviços de identificação nacionais, felizmente,
já foi realizada em alguns países; em outros, está se concretizando.

Assim, podemos apontar o Chile, como exemplo de centralização;
o Panamá, onde a centralização é uma realidade concreta; nos Estados
Unidos, a centralização é oficiosa; no Brasil, já existe a centralização
da identificação das classes laboriosas, e assim por diante; todos os
países estão se interessando pela centralização.
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Infelizmente, os gabinetes intercontinentais continuam sem solução,
embora sua criação seja uma necessidade imperiosa.

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (V. "Dactiloscopia").

SEXO

Alguns estudiosos tentaram determinar o sexo pelas impressões
digitais, baseando-se na maior ou menor espessura das cristas papi-
lares.

fiste elemento não se presta para tal fim, pois, temos notado que
alguns homens apresentam cristas extremamente delicadas, enquanto
que algumas mulheres apresentam cristas papilares bastante vigorosas,
levando à confusão entre as impressões digitais de homens e mulheres.

Inúmeras tentativas foram feitas neste sentido, não se conseguindo
resultados positivos.

Ao que se sabe, ainda não é possível determinar-se o sexo pelo
estudo das impressões digitais.

SHADOGRAPH

Processo proposto pelo Dr. G. N. Hoeffel, de Boston, Mass, para
levantar o contorno fotográfico da mão (Israel Castellanos — "Dacti¬
loscopia Clínica", págs. 24-27).

SÍFILIS (V. "Dactiloscopia Clínica").

SÍMBOLOS

São certos sinais, empregados em cada sistema dactiloscópico,
a-fim-de designar os tipos fundamentais e subtipos.

No Sistema de Vucetich usam-se os seguintes símbolos para os
tipos fundamentais;

A -— Arco

I — Presilha Interna

E — Presilha Externa

V — Verticilo.

SIMIADENTIPUS (V. ■Raça").

SINDACTILIA

Anomalia congênita que consiste na união íntima de dois ou mais
dedos (Ferrer — "Manual de Identificación Judicial", pág. 61; Viotti
-— "Dactiloscopia e Policiologia", pág. 148). — (Fig. 45-B).
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SINISTRODELTO

Sistema de Olóriz. — Tipo de desenho digital, no qual o delta está
colocado à esquerda do dactilograma (presilha externa no Sistema de
Vucetich). (Ferrer — "Manual de Identificación Judicial", pág. 46).

SINISTRÓGIRO

Subtipo do verticilo espiral típico, no qual a linha espiral se de¬
senvolve da esquerda para a direita, ou seja, no sentido dos ponteiros
do relógio.

SINOSTOSE RÁDIO-CUBITAL

Soldadura congênita do rádio e do cúbito (Viotti — " Dactiloscopia
e Policiologia", pág. 149).

SISLÁN RODRIGUEZ (V. -Histórico").

SISTEMA BASILAR (V. "Análise das Impressões Digitais").

SISTEMAS DACTILOSCÓPICOS

Lançado o sistema dactiloscópico de Galton, que foi o ponto de
partida para todos os demais sistemas de classificação dactiloscópica,
surgiram muitos outros.

Derivados, diretamente, do de Galton, apareceram os de Feré,
Testut, Forgeot, Vucetich, Henry.

Os três primeiros não passaram de ligeiras modificações do sistema
de Galton.

Os sistemas de Vucetich e Henry constituíram estágios mais adian¬
tados, que lograram verdadeiros êxitos na prática da identificação
individual.

Estes dois sistemas deram origem a todos os demais.
Embora o sistema de Galton tenha sido o primeiro sistema prático,

teve sua origem no de Purkinje, que teve caráter filosófico.
Daremos, adiante, os principais sistemas dactiloscópicos.

Sistema Dactiloscópico — Alberto Pessoa.

Fundamento do Sistema. — Adotou a classificação de Locard ou
lionesa, idêntica à de Vucetich; extinguiu as letras propostas por
Vucetich, substituindo-as por algarismos, dispostos em frações ordiná¬
rias, correspondendo o numerador à mão direita e o denominador à
mão esquerda. Separou os dois primeiros algarismos por um ponto.

Usado em Portugal.
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Fonte de consulta:

Luiz de Pina — "Dactiloscopia", pág. 213).

Sistema Dactiloscópico — Bertillon.

Usado na França e Bélgica. Derivado do Sistema de Vucetich.
Lacet externe (e) Presilha externa.
Lacet interne (i) Presilha interna.
Ovale (o) Verticilo.
Ares superpossés (v) Arco.
O tipo fundamental Ovale, é subdividido em: Oc. -— verticilos,

ovodais, circulares e espirais; ov. — presilhas duplas.
Os desenhos são designados por letras maiúsculas.
O arquivamento obedece à distribuição das fichas antropométricas.

Fontes de consulta:

Leonídio Ribeiro — "Polícia Científica", 1934.
Locard — "Traité de Criminalistique", 1.' vol., pág. 304.

Sistema Dactiloscópico — Conlay.

Usado na índia.

É baseado no Sistema de Henry.
Todos os dedos da mão direita são colocados no numerador e os

da mão esquerda no denominador.
Adota três tipos: arcos, presilhas, verticilos; os verticilos recebem

os seguintes valores:
1 na 1.'

.

2 na 2."

4 na 3.'

8 na 4.'

16 na 5.'

Fonte de consulta:

Locard — "Traité de Criminalistique", pág. 313.

Sistema Dactiloscópico — Daae.

Usado em Cristiânia (Dinamarca).
Derivado do Sistema de Vucetich, socorrendo-se do Sistema de

Henry.
Bases do Sistema. — Toma como Fundamental o indicador direito,

e como subclassificação, o indicador esquerdo, em virtude da maior
regularidade dos tipos dos desenhos digitais nestes dedos.
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As impressões dos indicadores são designadas por meio de letras,
e a dos outros dedos, por meio de algarismos.

As "Presilhas de Bolsa Central" e as "Presilhas de Bolsa Lateral",
do Sistema de Henry, são consideradas vertieilos.

Subclassif icação.

a) Presilhas. — A subclassificação das presilhas é feita pela
contagem das linhas no indicador direito; quando êste número seja
insuficiente, procede-se à contagem das linhas, nos demais dedos da
Secção (mão esquerda).

O número de linhas é indicado por meio de letras:

a — de — la 9 linhas,

b — de — 11 a 13 linhas,

c — de — 14 a 16 linhas,

d — de — 16 linhas em diante.

b) Vertieilos. — Quando aparecem vertieilos no médio, anular e
mínimo de ambas as mãos, procede-se a subclassificação pela situação
do delta, empregando os símbolos do Sistema de Henry: I. M. O.

Individual Dactiloscópica. — É semelhante à de Vucetich, medindo
35 x 11 centímetros.

Fórmula Dactiloscópica. — A fórmula é disposta sob a forma de
fração ordinária, na qual o numerador corresponde à mão direita e o
denominador à mão esquerda; na subclassificação são mantidos os
símbolos da fundamental bem como, dos mínimos; os demais são re¬
presentados pelas letras correspondentes ao subtipo do verticilo pela
situação do delta (I. M. O.).

Fontes de consultas:

Leonídio Ribeiro — "Polícia Científica", 1934 — pág. 95.
Locard — "Traité Criminalistique", 1.' vol., pág. 211.
Aliatar de Araújo Loreto — "Lições de Dactiloscopia", 1930 —

pág. 94.

Sistema Dactiloscópico — Feré.

Segundo Locard e Olóriz (obras citadas), o sistema dactiloscópico
de Feré foi lançado em 1891.

Já referimos que o sistema é baseado no de Galton, havendo seu
autor introduzido algumas modificações:
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a) Galton tomara o polegar esquerdo como ponto de partida para

o traçado do esquema, enquanto que, Peré tomara o polegar direito;
logo, o lado radial de um esquema corresponde ao lado cubital do outro,
e vice-versa.

b) Feré substituiu as letras empregadas por Galton, pelas se¬

guintes, com os significados que seguem:

A) anterior — corresponde ao ramo superior das linhas di¬
retrizes ;

P) posterior -— corresponde ao ramo inferior das linhas di¬
retrizes ;

C) cubital;

P) radial.

As "linhas" A e P podem ter com os pontos" (deltas C — R)
relações diversas.

Mencionara também, que Feré estabelecera quatro princípios para

expor o seu sistema, que adaptamos para explicar o de Galton; torna¬
remos a repeti-los, para evitar ao estudioso o trabalho de proceder às
inversões radial-ulnar e vice-versa.

Assim, teremos:

1.' — A e P terminam sôbre os pontos R e C, circunscrevendo um

espaço livre que pode estar cheio de linhas ânteroposteriores (tipo raro
no homem); geralmente, êste espaço é cheio de linhas concêntricas em
circulo ou espiral mais ou menos alongadas.

Daí as combinações RAC — RPC — tipos 2 a 5.
• Neste caso, as linhas diretrizes se encontram, isto é, o ramo supe¬

rior, partindo de qualquer delta (C. ou R), termina sôbre o outro,
acontecendo o mesmo com o ramo inferior.

2." — As linhas A e P passam cada uma por "ângulo" (delta)
diferente.

Teremos assim, quatro combinações:

a) AC — PR -— tipos 6 a 13.
O ramo superior do delta cubital (C) passa por cima do ramo

superior do delta radial (R) e êste encontra-se com o ramo inferior
do delta cubital (C).

b) AR — PC — tipo 14.
O ramo superior do delta radial (R) passa por cima do ramo

superior do delta cubital (C) ; os ramos inferiores se encontram.
3." — As linhas A e P têm um ponto comum C ou R;
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Teremos, portanto:

a) AR — PR -— tipos 17 a 22.
As linhas diretrizes partem do delta radial (R), conservando-se

afastadas (Presilha externa do Sistema de Vucetich).
b) AC — PC — tipos 30 a 36.
As linhas diretrizes partem do delta cubital (C), conservando-se

afastadas (Presilha interna do Sistema de Vucetich).
4.' — Uma das linhas A ou P passa pelos dois pontos (R. e C) e

a outra, apenas, por um dêstes pontos.

Daí, as combinações:

a) RAC -— PR -— tipos 23 a 28.
O ramo superior das linhas diretrizes é comum aos dois deltas; o

ramo inferior cubital (C) passa por baixo do ramo inferior radial (R).
c) RCP — AR — tipo 29.
O ramo superior radial (R) passa por cima do ramo superior

cubital (C) ; o ramo inferior é comum aos dois deltas.
d) RPC — AC — tipos 37 a 39.
O ramo superior cubital (C) passa por cima do ramo superior

radial (R) ; o ramo inferior é comum aos dois deltas. (Figs. 47 a 81).

Fontes de consulta:

Fernando Ortiz — "La Identificación Dactiloscópica".

Vucetich — "Dactiloscopia Comparada".

Locard — "Traité de Criminalistiq.ue", 1.' vol..

RAC-RPC

PRIMÁRIO — Fig: 47 Fig. 48

— 2 —
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RAC-RPC ' RAC-RPC

Fig. 49 Fig. 50

RAC-RPC AC-PR

Fig. 51

— 5 —

Fig. 52

— 6 —

Fig. 52

AC-PR



 



 



 



AC-PC

RAC-PR

Fig. 76

— 30 —

Fig. 74

— 28 —

RAC-PR



RAC-PC

Fig. 81
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Sistema Dactiloscópico — Forgeot.

O sistema de Forgeot, é baseado no de Galton e Feré.

Forgeot adicionou cinco tipos aos de Feré, obtendo, assim, 46 tipos.
São as seguintes as modificações introduzidas por Forgeot:

a) modificou o tipo 2 de Feré;

b) acrescentou tipo de transição entre os tipos 16 e 17 e 30 &

31. (Fig. 82 a 127).

Fontes de consulta:

Fernando Ortiz — "La Identificación Dactiloscópica".

Vucetich — " Dactiloscopia Comparada".
Locard — "Traité de Criminalistique", 1." vol..
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Fig. 106 Fig. 107

Fig. 108 Fig. 109

Fig. 112 Fig. 113
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Fig. 111Fig. 110
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Fig. 122 Fig. 123

Fig. 126 Fig. 127
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Sistema Dactiloscópico — Galton.

Já tivemos ocasião de referir que, em 1888, Francis Galton apre¬
sentou um relatório à "Royai Institution", de Londres, estabelecendo
a comparação entre o sistema de Bertillon e o então novo sistema da
identificação pelas impressões digitais; o referido relatório foi publi¬
cado naquele mesmo ano na revista "The Nature".

Em 1891 publicou no "Philosophical Transaction" o seu sistema
de classificação dos desenhos digitais, constituído de 38 tipos grupa¬
dos em três categorias: arcos, presilhas e verticilos.

Inicialmente, Galton procurou seguir a classificação preconizada
por Purkinje, conforme esclarece no seu livro "Finger Prints", publi¬
cado em 1892.

Para realizar os seus estudos, resolveu estudar os desenhos digitais
de cada dedo isoladamente; para isto, julgou necessário escolher um
determinado dedo; a escolha recaiu sobre o polegar esquerdo.

Assim, procedeu à tomada de 504 impressões diferentes dêsse dedo.
Verificou, então, que surgiram inúmeras dificuldades para a clas¬

sificação, principalmente, nos desenhos em "Turbilhões".
Para levar a efeito os seus estudos, estabeleceu os lados radial e

ulnar, empregando, porém, as denominações "lado do mínimo esquerdo",
"lado do polegar esquerdo", sob o fundamento de que "radial" e
"ulnar", são termos anatômicos de uso pouco vulgar.

Esquema. — A-fim-de tornar mais claro o estudo dos desenhos
digitais, resolveu Galton traçar um esquema, tomando em consideração
o polegar esquerdo.

Neste esquema encontramos dois ângulos (delta) e duas linhas
(cristas papilares) ; os dois pontos (ângulos) foram designados pelas
letras W-V e as linhas pelas letras S-B.

Assim, temos:

W — delta cubital

V — delta radial

S — ramo superior das linhas diretrizes
B — ramo inferior das linhas diretrizes.

Tratando-se de desenhos em arcos", estas linhas (W-V-S-B), não-
existem propriamente; as cristas papilares seguem a direção da im¬
plantação da unha.

Nos casos de "presilhas", a linha S parte do delta existente pas¬
sando pelo ápice da presilha mais central; a linha B parte igualmente
dêsse delta, correndo pela parte inferior do sistema nuclear. Isto pôsto,
não resta dúvida que as linhas S-B sejam o que hoje denominamos
"linhas diretrizes"; é o próprio Galton quem faz referência aos "siste¬
mas de linhas", no livro citado.



Assim, a linha "S" (primeira crista papilar inferior do sistema
marginal) e a linha "B" (primeira crista superior do sistema basilar)
podem ter relações com um ou outro dos pontos (delta) W ou V ou
com ambos, dando um certo número de combinações ou tipos.

Combinando os dois "ângulos" (deltas) com as linhas S-B, con¬
seguiu Galton determinar os seus primeiros 38 tipos.

Logo, o esquema apresentado por Galton serviu, apenas, para a
determinação destes tipos, sem, contudo, constituir um sistema de
classificação.

É o próprio Galton quem esclarece êste ponto, na página 69 do
seu livro "Finger Prints", edição de 1892.

" Os esboços. — O próximo procedimento é para dar uma clara e
definitiva configuração do desenho, determinando o seu contorno.
Tome-se uma pena fina ou lápis e siga-se cada uma das linhas diver¬
gentes que partem de cada ângulo. O curso de cada linha deve ser

seguido escrupulosamente, marcando uma linha clara, tão longa quanto
possível. Se a linha se bifurcar siga-se sempre o ramo que se dirija
para o interior do desenho. Se a linha terminar bruscamente, pare
também e recomece-se outra, que possa prolongar o curso da tomada
anteriormente. Estes perfis têm um extraordinário efeito para tornar
os desenhos inteligíveis aos olhos inexperientes".

" O que parecia uma espantosa confusão de linhas sôbre as quais
o olhar percorria distraído, procurando, em vão, um ponto onde se
pudesse fixar, agora assume a forma de uma figura definida". E,
mais adiante, diz:

"Depois do desenho ter sido tratado desta maneira, não mais há
necessidade de fitar minuciosamente uma impressão digital, para
classificá-la corretamente, porque as curvas firmes, salientes, das linhas,
são mesmo mais distantes que as maiores letras maiúsculas no título
dum livro".

Isto pôsto, parece não haver dúvida que Galton empregou êste
esquema tão somente para tornar inteligíveis os desenhos digitais,
estando, portanto, muito longe de constituir um sistema de classifica¬
ção, como pretendem muitas autoridades; não obstante, serviu de base
ao seu sistema de classificação e a outros sistemas.

Na página 78, da obra citada, diz: "A classificação em arcos,
presilhas e verticilos é baseada no grau de curvatura das linhas e,
quase sempre, permite que qualquer desenho seja incluído numa destas
três categorias".

Do exposto se conclui que, inicialmente, Galton adotou 38 tipos,
baseado no seu esquema, concluindo, depois, pela adoção de três tipos
fundamentais.

Assim, os primeiros 38 tipos de Galton resultaram das combina¬
ções das linhas diretrizes "S-B" com os "ângulos" (deltas) W-V.
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Portanto, a classificação de Galton, e, conseqüentemente, as de
Feré, Testut, Forgeot basearam-se na direção tomada pelas linhas
diretrizes, principalmente, embora, fôsse, também, levada em conta a
configuração do núcleo.

Locafd ("Traité de Criminalistique") e Olóriz ("La Identificación
Dactiloscópica"), estudando os sistemas acima, fazem constantes refe¬
rências às combinações das "linhas" S-B com os "pontos" ou "ângulos"
W-V, parecendo não se preocupar muito com a configuração do núcleo;
as ilustrações apresentadas pelos referidos autores são as mesmas e
não permitem descrever com exatidão o sistema nuclear dos tipos
estabelecidos por Galton.

Segundo os autores acima, Galton teria apresentado, inicialmente,
38 tipos; Feré, 41; Testut, 10 e Forgeot, 46.

Henry de Varigny, no seu importante artigo, não esclarece quan¬
tos tipos adotou Galton, inicialmente; limita-se a discorrer sobre o novo
sistema de identificação, utilizando-se, ainda, do esquema de que se
servira para estabelecer os seus tipos e apresenta uma série de suges¬
tões úteis, que, mais tarde, foram postas em prática.

Feré expondo o seu sistema baseado no de Galton estabeleceu
quatro princípios fundamentais; aproveitaremos estes princípios para
expor o sistema de Galton; existe, entretanto, entre os dois sistemas,
uma diferença fundamental: Galton traçou o seu esquema, tomando em
consideração o polegar esquerda, enquanto que, Feré traçou idêntico
esquema, baseando-se, porém, no polegar direito. Assim, o lado
cubital de Galton, corresponde ao lado radial de Feré e vice-versa.

São os seguintes os princípios preconizados por Feré e por nós
adaptados ao sistema de Galton.

1.® — As linhas S e B terminam sôbre os pontos (deltas) W e V,
circunscrevendo um espaço livre que pode estar cheio de linhas ântero-
posteriores (tipo raro no homem) ; geralmente êste espaço é cheio de
linhas concêntricas, em círculo, espiral mais ou menos alongada.

Teremos, assim, as combinações W-S-V e W-B-V, donde os tipos
b, b2, c.

Neste caso, as linhas diretrizes se encontram, isto é, o ramo supe¬
rior, partindo de qualquer dos pontos (deltas) W ou V termina sôbre
o outro, o mesmo acontecendo com o ramo inferior.

2.® — As linhas S e B passam cada uma por um ângulo (delta)
diferente.

Teremos, assim, duas combinações:
a) SV-BW — tipos cl, c2, c3, c4, d, e, f, g.
O j-amo inferior do delta cubital (W) passa por cima do ramo

superior do delta radial (V) ; os ramos inferiores se encontram.
3.® ■— As linhas S e B têm um ponto comum W ou V.
Teremos, assim, duas combinações:



a) SW-BW — tipos kl, k2, k3, 1, 11, 12, 13, m.

Êste tipo corresponde à presilha interna do sistema de Vucetich.
Os ramos superior e inferior das linhas diretrizes partem do delta

cubital (W), conservando-se afastados.

b) " SV-BV —- tipos s, sl, s2, tl, t2, u.

Corresponde à presilha externa no sistema de Vucetich.
As linhas diretrizes partem do delta radial V, conservando-se

afastadas.

4." — Uma das linhas S ou B passa pelos dois pontos (W e V) e
a outra, apenas por um destes pontos.

Daí, quatro combinações:
a) WSV-BW -— tipos nl, n2, n3, o, p, q.
O ramo superior das linhas diretrizes é comum aos dois deltas;

o ramo inferior do delta radial (V) passa por cima do ramo inferior
do delta cubital (W).

b) WSV-BV — tipo y.

O ramo superior das linhas diretrizes é comum aos dois deltas; o
ramo inferior do delta radial (V) passa por baixo do ramo inferior
do delta cubital (W).

c) WBV-WS — tipo r.

O ramo superior do delta cubital (W) passa por cima do ramo

superior radial (V) ; o ramo inferior é comum aos dois deltas..

d) WBV-SV — tipos v, v2, w.

O ramo superior radial (V) passa por cima do ramo superior
cubital (W) ; o ramo inferior é comum aos dois deltas. (Figs. 128 a
165).

Fontes de consulta:

Fernando Ortiz — "La Identificación Dactiloscópica".
Vucetich — "Dactiloscopia Comparada".
Locard — "Traité de Criminalistique", 1.' vol.
Kehdy — "A Dactiloscopia nos Locais de Crime".

TIPO PRIMÁRIO WSV-WBV

Fig. 128. Fig. 129
Tipo — a Tipo —r- b



 



 



— 385 —

Fig. 142

Tipo — s. 1

Fig. 143 .

s Tipo — s. 2

SV-BV SV-BV

SV-BV

Fig. 145

Tipo — t. 2
Fig. 144

Tipo — t. 1

SV-BV

SW-BW

Fig. 146

Tipo — e

SW-BW

Fig. 147

Tipo — k. 2
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WSV-BW

Fig. 154

Tipo — 1

Fig. 155

Tipo — n, 1

WSV-BW

WSV-BW WSV-BW

Fig. 157

Tipo — n, 3
Fig. 156

Tipo — n, 2

WSV-BW WSV-BW

Fig. 158

Tipo — 0

Fig. 159

Tipo — p
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WSV-BW WSV-BW

WBV-SV WBV-SV

Sistema Dactiloscópico — Gasti-Ottolenghi.

Usado na Itália.

Derivado do Sistema de Vucetich.

Tipos Fundamentais:

0 — dedo amputado ou impressão inclassificável;
1 — arco simples ou triangular;
2 —■ presilha radial;

Fig. 160

Tipo -— 9

Fig. 164

Tipo — w

Fig. 161

Tipo — r

Fig. 162

Tipo — v

WBV-SV

Fig. 165

Tipo — y

Fig. 163

Tipo v. 2

WBV-SV



— 389 —

3 — presilha cubital, com 10 linhas no máximo;
4 — presilha cubital, com 10 linhas e menos de 15;
5 — presilha radial, com mais de 15 linhas;
6 — desenhos fechados; o traço inferior do delta esquerdo

se acha colocado em plano superior ao direito, 3 linhas
no mínimo;

7 — desenhos fechados; os traços de ambos os deltas coinci¬
dem ou distanciam duas linhas no máximo;

8 — desenhos fechados; o traço inferior do delta esquerdo
passa por cima do delta direito, com diferença de 3
linhas no máximo;

9 — desenhos compostos, cuja classificação não se enquadra
nos tipos acima.

Individual Dactiloscópica. — As impressões são grupadas da se¬

guinte maneira:
SÉRIE — índice — polegar — e anular esquerdos.

SECÇÃO — Índice — polegar anular direitos.
NÚMERO — médio e mínimo direitos e médio e mínimo es¬

querdos.

Os símbolos dos tipos fundamentais designativos de cada desenho
digital, são combinados de modo a formar um número; assim teremos
na série e na secção centenas e no número um milhar.

Ficha Gasti-Ottolenghi. — É de cartolina branca e niede 18-x-15
centímetros, tem espaço para a fotografia de frente e de perfil reduzida
a 1/7 do natural e na parte inferior o lugar para as impressões da
mão esquerda; no outro lado há lugar para as impressões digitais da
mão direita.

Fontes de consulta:

Leonídio Ribeiro — "Polícia Científica", 1934 — pág. 97.
Locard — "Traité de Criminalistique", 1.' vol., pág. 314.
Ferrer — "Manual de Identificación Judicial", pág. 207.

Sistema Dactiloscópico — Harvey Pachá.

Usado na Alexandria (Egito).
Derivado do Sistema de Vucetich.

Os quatro tipos fundamentais que são idênticos aos de Vucetich,
e designados pelos seguintes símbolos:
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O — Presilha Interna.

/ •—- Presilha Externa.

\ — Arco.

V •—■ Verticilo.

Os desenhos verticilados são grupados em 10 subclassificações,
numerados de 1 a 10.

Fontes de consulta:

Leonídio Ribeiro — "Polícia Científica", 1934 — pág. 97.
Locard —• "Traité de Criminalistiquel.9 vol., pág. 335.

Sistema Dactiloscópico — Heilmann.

Usado em Lyon (França).
Derivado do Sistema de Vucetich.

Propõe a medida da linha de Galton, em milímetros, porém, só se-

aplica às presilhas.
Estabeleceu a seguinte convenção:

0 a 5,9 mms. — P.
6 a 7,9 mms. — M.
mais de 8 mms. — G.

Fontes de consulta:

Leonídio Ribeiro — "Polícia Científica", 1934, pág. 106.
Locard — "Traité de Criminalistique", pág'. 339, l.9 vol.

Sistema Dactiloscópico — Henry.

Lançamento. — Foi lançado na Inglaterra (Londres), em julho de
1900 e, adotado oficialmente, em junho de 1901.

Tipos fundamentais. — Existem quatro tipos fundamentam:
Arco — Presilha — Verticilo — Compostos.

Subtipos. — São os seguintes:

Arco — Tendiforme.

Presilha — Radial e Ulnar.

Verticilo — Elíptico, espiral simples, espiral dupla, ovoidal.
Compostos — Presilha de Bolsa Central, Presilha de Bolsa

Lateral, Presilhas Germinadas, Acidentais.
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Símbolos. — São os seguintes:
A — Arco

T — Arco tendiforme

L — Presilha

W — Verticilo

C — Composto
LP — Presilha de Bolsa Lateral

CP — Presilha de Bolsa Central

AC — Acidental

IT — Inner Terminus

OT — Outer Terminus

R — Radial

U — Ulnar

I — Inside — delta esquerdo divergente.
O — Outside — delta direito divergente.
M — Meeting — deltas convergentes.

Classificação primária. — É dada em fórmula numeral.
Para isto os dedos são dispostos em cinco frações ordinárias,

resultantes das seguintes combinações:

Polegar direito
Indicador direito

1.* fração

2.® fração

3.' fração

4.® fração

5.® fração

Médio direito

Anular direito

Mínimo direito

Polegar esquerdo

^ Indicador esquerdo
l Médio esquerdo

t Anular esquerdo
( Mínimo esquerdo

A fórmula numeral é obtida pela colocação de algarismos corres¬
pondentes aos tipos de desenhos digitais, a saber:

Arcos e Presilhas: têm o valor 0 (zero). •

Verticilos — recebem valor variável, segundo a fração onde se
encontrem:

1.® fração — 16.
2.® fração — 8.
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3.' fração — 4.
4.' fração — 2.
5." fração — 1.

Somam-se depois, todos os numeradores e denominadores, adicio-
nando-se 1 a ambos os têrmos e invertendo-se, finalmente, os termos
da fração.

Exemplo: seja uma individual dactiloscópica que apresente pre¬
silha em todos os dedos da mão direita, arco no polegar esquerdo e,.

finalmente, presilha em todos os outros dedos da mão esquerda.
Primeiramente, disporíamos as frações conforme vimos anterior¬

mente, enpregando os símbolos; depois, daríamos os respectivos valores
numerais e procederíamos às demais operações; assim, teremos para o
caso de exemplo:

L L L L L

L Ã L L~

Já vimos, também, que os arcos e presilhas recebem o valor zero;
portanto, agora, substituímos os símbolos acima, pelo respectivo valor
numeral que é zero:

0 0 0 0 0 1 1.

0 0 0 0 0 1 1
1

Assim, a fórmula numeral, no caso de exemplo, será —
1

Figuremos, agora, um segundo caso, em que todos os dactilogramas
são verticilos; já vimos que o símbolo dêste tipo é W; logo, teremos:

W W W W W
W W W W W

Substituindo pelos respectivos valores numéricos, teremos:
16 8 4 2 1 31 1 32

_ — _i_ —

16 8 4 2 1 31 1 32

32
No caso de exemplo, a fórmula numeral será

32

Classificação secundária. — É assim designada a subclassificação.
Teremos, neste item, dois casos a considerar; presilhas e verticilos;,

no caso das presilhas, também, apresentam-se dois casos: o do núcleo,
e o do tamanho.

A classificação secundária ou subtipos é dada pela fôrma literal
que é sempre precedida da fórmula numeral.
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l.ff — Presilhas. —• A subclassificação pelo núcleo é feita em
radial e ulnar; estes subtipos são designados pelas respectivas letras
iniciais.

O ponto de partida para a subclassificação, são sempre os indica¬
dores; por isto, o símbolo do subtipo correspondente a este dedo, é indi¬
cado por letra maiúscula; quando se tiver de jogar com o subtipo do
polegar, coloca-se o respectivo subtipo à esquerda da maiúscula, porém,
em letra minúscula; tratando-se dos outros dedos, seguem-se à maiús¬
cula, também, em letras minúsculas. »

Já demos um exemplo, em que a fórmula numeral é _A_;
1

admitamos que os indicadores apresentem, o direito presilha ulnar
(externa no sistema de Vucetich), e o esquerdo, também, ulnar (interna
no sistema de Vucetich) ;

a fórmula seria ^ ^ ;
1 U

se quisermos prosseguir na subclassificação, tomaremos, primeiramente,
os polegares; admitamos o polegar direito seja também uma presilha
ulnar e o esquerdo um arco tendiforme;

a fórmula seria ~ —— -;
1 tu

se quisermos continuar ainda, a subclassificação, será bastante acres¬
centar os símbolos dos subtipos de presilhas, em letra minúscula;

no caso de exemplo teríamos 1 uUuu
1 tUuu

A segunda subclassificação é feita pela contagem das linhas, o
que determina o tamanho; no Sistema de Henry, o tamanho das presi¬
lhas é indicado abreviadamente pelos símbolos I e O; esta contagem é
levada em consideração nos indicadores e médios; a contagem exata é
feita apenas no mínimo direito, consignando-se o número de linhas fora
da fração e em frente a esta; admitamos que no caso de exemplo, se
proceda à contagem das linhas nos indicadores e médios, cujos símbolos
sejam os seguintes: indicador direito I, médio direito O, indicador esquer¬
do O, médio esquerdo O, e que o mínimo apresente 11 linhas;

teremos, assim, a fórmula completa 1 uUuu IO ^
1 tUuu —• 00

2.° — Verticilos. — A subclassificação dos verticilos é feita pela
situação dos deltas, nos indicadores e médios; os deltas são classificados
levando-se em conta apenas o esquerdo; quando o ramo inferior das
linhas diretrizes que partem do delta esquerdo dirige-se para dentro
do núcleo (delta esquerdo divergente no Sistema de Vucetich), teremos
o símbolo I; quando se dirige para fora do núcleo (delta direito diver¬
gente no Sistema de Vucetich), teremos o símbolo O, e, quando os
ramos inferiores das linhas diretrizes que partem dos dois deltas, se
encontram (deltas convergentes no Sistema de Vucetich), teremos o
símbolo M.



R

SUBCLASSIFICAÇÃODOGRUPO—
R

Indicadordireito

1

a

4

linhas

I

Mais

de5

linhas

=0

Médiodireito

1a7
linhas=
I

Mais linhas
de

0

1a11 linhas=
I

Maisde
12linhas=
0

Indicadoresquerdo.
t—i II

00
cá

t—1

o

II
Tf cu

"O

w d

i—i II
Tf

d

1—i

o

II LO
CU TU

m d

t-i '\t ZO

cá
rH

o

II L— <U TU

w

"d

g

HH II

Oi cá•
rH

o

II

o

rH
cu

TU

yi
d

Médioesquerdo.

H—i II
Tf

cá r—i

o

II IO
<U TU

d g

t—i II ZO

d

rH

II
cu

"O
c/j "d

£

ii tH

cá

rH

c

II rH rH <U "d

g

t—i ii tH tH

cá

tH

o

II
CM

rH CU
ro

w

"d

s

II £—
cá

tH

11
00 cu TU c/3

"d

£

HH
II

c3
d

rH

II tH
CU T3

w

II
CM

rH
cá

tH

o

II CO rH CU
"O

M £

t—i II CO rH

d

tH

o

II
Tf

tH
CU

Tá
Xfl

d B

Arquivo

1

2

3

4

5

678
9

10

11

12

13

14

15

16



SUBCLASSIFICAÇÃODOGRUPO
Indicadordireito.

De1a8linhas—I

9linhasemais—ü

Médiodireito.

De1a8 linhas—I

De9linhasem diante—0

De1a12 linhas=I

13linhasem diante=0

Indicadoresquerdo.

1a4linhas

—I

5linhasem

diante

=0

1a6linhas

—I

7linhasem

diante

=0

1a9linhas
—I

10linhasem

diante

=0

1a11

linhas
—I

-

■

12em

diante
—0

Médioesquerdo.

t—i II lo

0Í T—1

maisdeG

—I

maisde6

—0

maisde8

—0

1—1 11

o

r—1
tá

tH

j

maisde11
—0j

1a11

=I

maisde12
—0

1—1 II
05

a

.tH

maisde10
—0

II tH
rH

oi r-i

maisde12
=0

1a12
=I

maisde13
—0

II tH
rH

maisde15
=0

Arquivo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16



— 396 —

Admitamos que, no exemplo dado, o indicador direito apresente o
delta do tipo O e o do médio direito, do tipo M; o indicador e médio
esquerdos, sejam do tipo I;

32 OM
teremos a seguinte fórmula completa •

32 II

Os subtipos dos Compostos são designados, também, pelos respecti¬
vos símbolos; daremos os subtipos correspondentes no Sistema de
Vucetich:

Presilha de Bolsa Central (CL) — Presilhas verticiladas.
Presilha de Bolsa Lateral (LP) — Verticilos duvidosos,

Presilhas duplas.
Presilhas Geminadas (TL) ■— Verticilos sinuosos.
Acidentais (Ac) — Anômalas; alguns verticilos ganchosos e

trideltas.

Individual dactiloscópica. — As impressões são roladas; na parte
inferior da individual, há espaço para as impressões de controle; no
verso, há espaço para a qualificação; ao lado da assinatura, há espaço
para se tomar a impressão do indicador direito.

Arquivamento. — É feito por meio de escaninhos, dispostos em
armários, contendo 1.024 escaninhos, isto é, 32 fileiras horizontais e
32 verticais.

O arquivamento é feito, levando-se em conta a fórmula numeral:
o numerador indica a fileira vertical e o denominador a horizontal.

Fontes de consulta:

Edward Richard Henry — " Classifications and Uses of Finger
Prints", Londres, 1900.

Carlos Kehdy -— "Elementos de Dactiloscopia", São Paulo, 1941.

Sistema Dactiloscópico — Locard.

Derivado do Sistema de Vucetich.

Aceita os quatro tipos fundamentais de Vucetich, com a seguinte
subclassificação:

ARCO — comum

tendiforme.

PRESILHAS — tipo A — uma só reta central na extremidade
livre.

tipo B — uma só estria reta central, contacto,
curvas, presilhas.
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tipo C — duas ou mais estrias retas ou uma reta

e uma presilha, terminando no mesmo

nível, cerrada por uma presilha que as

enfeixa.

tipo D — que apresenta uma presilha,

tipo E — as demais variantes.

VERTICILOS — tipo alfa — forma de um verticilo ou de uma

elipse.

As presilhas são divididas em "Droit" e "Gaúche'', correspondendo,
respectivamente às Presilhas Internas e Externas.

Fonte de consulta:

Leonídio Ribeiro — "Polícia Científica", 1934, pág. 107.

Sistema Dactiloscópico — Olóriz.

Derivado do Sistema de Yucetich.

Empregado na Espanha.

1) Tipos Fundamentais:

Adeltos

Dextrodeltas (delta à direita do dactilograma)
Sinistrodeltas (delta à esquerda do dactilograma)
Bideltos.

2) Símbolos. — Olóriz empregou os seguintes símbolos para a

designação dos tipos fundamentais; como Vucetich empregou as letras
para os polegares e algarismos para os outros dedos, a saber:

A — 1 — Adeltos.

D — 2 — Dextrodeltos.

S — 3 — Sinistrodelots.

V — 4 — Bideltos.

3) Subtipos.

tipo beta — forma de um espiral,
tipo gama — forma de presilha dupla,
tipo delta — formas variadas.

Adeltos
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' Reto —■ uma só linha axial.
Birreto — duas linhas axiais.
Trirreto — três linhas axiais.

Forquilha —• ausência de linha axial.
Monodeltos Presilha -— uma linha axial presa à laçada
(dextrodeltos) ~ central.
(sinistrodeltos) Interrogante — quando o núcleo apresenta-

se em forma de ponto dê
interrogação.

Indefinido — quando não possa ser incluído
em nenhum dos grupos acima.

Circular (círculos concêntricos).
Elipsoidal.
Dextrógiros.

Bideltos . . J Sinistrógiros.
Ganchoso.

Sinuoso.

Indefinido.

4) Tipos de Transição. — Certos tipos de presilhas, não perfeita¬
mente definidos, que podem ser incluídos como "Adeltos" ou "Mono¬
deltos ".

5) Dactilogramas Inclassificáveis. — As amputações são classifi¬
cadas como — 0 — zero e os desenhos que não podem ser classificados
em virtude de defeitos nos dedos, excluídos os casos de não trabalhos
do dactiloscopista, serão classificados como "X".

São, ainda incluídos nesta categoria, os casos de anomalias con¬
gênitas: Sindactilia, Ectodactilia e Polidactilia.

6) Subclassificação.
a) Adeltos — ver chave de subclassificação.
b) Monodeltos — ver chave de subclassificação. Além da

chave de subclassificação pela configuração do núcleo, se¬

gundo a chave preestabelecida, procede-se também à con¬
tagem das linhas.

c) Bideltos •— ver chave de subclassificação. Além desta
aplica-se a subclassificação dos deltas. Para isto toma-se
em consideração o delta situado à esquerda do dactilo-
grama; daí três casos de subclassificação, a saber:

1.® — bi-delto interno ou intradelto — quando o braço infe¬
rior do delta esquerdo prolongado se dirige para o
centro da impressão;
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2.' — bi-delto médio ou mesodelto — quando o braço infe¬
rior do delta esquerdo, prolongado, se dirige para o
delta direito;

3.51 — bi-delto externo ou extradelto — quando o braço
inferior do delta esquerdo, prolongado, passa por
baixo do delta direito.

7) Fórmula Dactiloscópica. — De um modo geral em todos os
sistemas dactiloscópicos, há duas espécies de fórmulas: fórmula dacti¬
loscópica e fórmula de subtipos.

No Sistema de Olóriz a fórmula dactiloscópica é também denomi¬
nada fórmula genérica, e a de subtipos fórmula específica, havendo
ainda um terceiro caso, a fórmula com expoente.

a) Fórmula dactiloscópica ou fórmula genérica — é obtida pela
aplicação das letras A D S V e dos algarismos 1 2 3 4, aquelas
para os polegares e estes para os outros dedos.

b) Fórmula específica ou fórmula de subtipos — é escrita sob a
forma de fração ordinária, na qual, o tipo fundamental figura como

numerador, e o subtipo como denominador.
No caso dos "Adeltcs", tratando-se de desenhos tipicamente, "pini-

formes" (angulares) serão marcados com um "p" como denominador.
Os monpdeltos têm como forma: no numerador o símbolo corres¬

pondente ao tipo fundamental, e no denominador o número de linhas,
não se fazendo menção, ao subtipo pela configuração do núcleo.

Os bi-deltos, são subdivididos pela situação dos deltas; assim, o
numerador designará o tipo bi-delto, e o denominador constará de uma
letra indicadora do subtipo, pela situação do delta, a saber: i. — in¬
terno, m. — médio, e. — externo.

c) Fórmulas com expoente. — Quando se trata de um tipo de
transição, o dactilograma será marcado com um símbolo correspondente
a um dos tipos presumíveis e o outro tipo presumível, constará como

expoente; quando numa individual dactiloscópica, constar apenas um

dactilograma apresentando tipo de transição, serão tomadas duas indi- ,

viduais dactiloscópicas para o arquivo; quando forem dois dactilogra-
raas, neste caso, serão tomadas três individuais.

8) Arquivamento. — Olóriz empregou para arquivar as indivi¬
duais dactiloscópicas, caixas medindo 17 centímetros de largura, 10
de altura e 36 de comprimento, nas quais as fichas são colocadas ver¬
ticalmente.

Estas caixas são reunidas, formando a que denominou "armários-
casilleros.

Fontes de consulta:

Ferrer — "Manual de Identificación Judicial", págs. 108 a 111.
Leonídio Ribeiro — "Polícia Científica", 1934 — pág. 101.
Locard — "Traité de Criminalistique", 1.' vol., pág. 330.
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Sistema Dactidoscójico — Pottecher.

Original — instituído em 1899.
Usado no Serviço de Imigração de Saignon — Indo-China.
Tipos Fundamentais: oito (8). Não existe chave de subtipos.

Tipos Fundamentais:

1) Estratificação Direita —; Abrev. Sd.
Correspondente à presilha externa do Sistema de Vucetich.

2) Estratificação Esquerda — Abrev. Sg.
Presilha interna do Sistema de Vucetich.

3) Estratificação Intermediária — Abrev. Si.
Arco no Sistema de Vucetich.

4) Giro para a Direita -— Abrev. Td.
Verticilo Espiral dextrógiro no Sistema de Vucetich.

5) Giro para a Esquerda — Abrev. Tg.
Verticilo Espiral Sinistrógiro no Sistema de Vucetich.

6) Concêntrico — Abrev. C.
Certos tipos de Verticilo Ovoidal do Sistema de Vucetich.

7) Vórtice Direito — Abrev. Vd.
Verticilo Sinuoso no Sistema de Vucetich (quando as linhas
se dirigem para a direito).

8) Vórtice Esquerdo — Abrev. Vg.
Verticilo Sinuoso no Sistema de Vucetich (quando as linhas
se dirigem para a esquerda).

Individual Dactiloscópica. — Os dedos seguem a seguinte ordem:
Índices — polegares — médios — anulares — mínimos.

Fontes de consulta:

Locard — "Traité de Criminalistique", vol. I.9, pág. 295.
Leonídio Ribeiro — "Polícia Científica", 1934, pág. 89.

Sistema Dactiloscópico — Purkinje.

A classificação de Purkinje, a primeira que surgiu, teve, segundo
alguns autores, caráter filosófico, segundo outros, caráter médico-legal.

A verdade é que foi lançada numa tese apresentada à Univer¬
sidade de Breslau, em 1823.

Foi redigida em latim castiço, num livrinho de 58 páginas, in-8.9.
Segundo refere Vucetich, o único exemplar conhecido, achava-se

na Real Biblioteca de Londres.
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0 que se sabe é que, Purkinje procedeu ao exame dos desenhos
digitais no próprio dedo, não tendo tomado impressões digitais; teve
o grande mérito de inspirar a classificação de Galton, que serviu como
ponto de partida para todos os outros sistemas dactiloscópicos; consta,
Pottecher tenha-se haseado na classificação de Purkinje.

Adotou nove tipos, sem cogitar dos subtipos.
Galton e Locard tentaram traduzir os tipos de Purkinje estabele¬

cendo a comparação entre estes e os atualmente conhecidos.
Daremos a nomenclatura de Purkinje acompanhada dos tipos cor¬

respondentes, atualmente em voga.

Flexurse Transversas •— Arco Plano

Stria Centralis Longitudinalis — Arco Angular
Stria Obliqua — Bolsa Lateral (V. Sistema de Henry
Sinus Oblíquos ■— Presilhas
Amygdalus — Bolsa Central (V. Henry)
Círculos — Verticilo Espiral

Elipsis — Verticilo Ovoidal
Spirula — Verticilo Espiral (típico)
Vortex Duplicatus — Presilhas geminadas (V. Sistema Dacti-

loscópico -— Henry).

Purkinje previu a possibilidade de se reduzirem a quatro, os seus
nove tipos; José Engel, em 1856, conseguiu esta redução; não dispomos
de elementos para fazer referência à classificação de Engel.

Fontes de consulta:

Francis Galton (Sir) — "Finger Prints", Londres, 1892.
Vucetich — "Dactiloscópia Comparada", La Plata, 1904, págs.

64-67.

Sistema Dactiloscójico — Roscher.

Usado em Hamburgo e no Japão, com pequenas modificações.
Derivados do Sistema de Vucetich, com aplicação de "ridge count-

ing" e "ridge tracing".

Tipos Fundamentais:
1 ■—■ A — arco.

2 —- R — presilha interna.
3 — U — presilha externa composta — la 9 linhas (dupla).
4 — U — presilha externa composta ■—■ 10 a 13 linhas (dupla).
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5 — U — presilha externa composta — 14 a 16 linhas (dupla).
6 — U — presilha externa composta — 17 linhas em diante.
7 — Wi — verticilo com o delta esquerdo superior ao direito.
8 —Wm— verticilo com o delta esquerdo ao nível do direito
9 —Wo — verticilo com o delta esquerdo inferior ao direito.
0 — dedos amputados ou impressões ilegíveis.
Toma o indicador como fundamental, conforme o Sistema de Daae.
Individual Dactiloscópica, de cartolina medindo 15 x 16 centíme¬

tros; leva a filiação morfológica de um lado, e, do mesmo lado, as
impressões da mão direita; do outro lado a filiação descritiva e as
impressões da mão esquerda.

Fontes de consulta:

Leonídio Ribeiro —- "Polícia Científica", 1934 — pág. 101.
Locard — "Traité de Criminalistique", 1." vol., pág. 314.
Ferrer — "Manual de Identificación Judicial", pág. 210.

Sistema Dactiloscójico — Spillet.

Usado na Holanda.

Derivado do Sistema de Henry.

Os tipos L e W são subdivididos em quatro subtipos, assinalados
por letras nos índices e por algarismos nos demais dedos.

LO O P ■— A — 1 -— arco.

B — 2 — arco tendiforme.

C — 3 — presilha aberta direita.
D — 4 — presilha aberta esquerda.

WHORL — E — 5 — bolsas.
F — 6 — verticilo espiral.

G — 7 — dupla presilha ou verticilo sinuoso.
H — 8 — impressões indefinidas.

Individual Dactiloscópica. — Os dedos são tomados na seguinte
ordem: indicador •— anular — médio — mínimo — polegar.

Fórmula Dactiloscópica. -— É dada sob a forma de fração ordinária,
representando o numerador a mão direita, e o denominador a mão
esquerda.

Outras subdivisões — ridge-counting e ridge tracing.



— 403 —

Fontes de consulta:

Leonídio Ribeiro — "Polícia Científica", 1934 •—- pàg. 90.
Locardo — "Traité de criminalisctique", 1." vol., pág. 327.

Sistema Dactiloscópico — Steegers.

Usado no Presídio Nacional de Cuba.

Derivado do Sistema de Henry.

Tipos Fundamentais:

Arco A.

Arco Agudo A.
Presilha P.

Espiral E.
Compuesta Cp.
Accidental CC.

Cavidad central Ac.

Cúbita derecha C/
Radial derecha R/

Cúbita izquierda C/
Radial izquierda R/

Individual Dactiloscópica. — Os dedos são dispostos sob a forma
de fração ordinária, a saber:

Polegar direito Médio direito Mínimo direito
índice direito Anular direito Polegar esquerdo

índice esquerdo Anular esquerdo
Médio esquerdo Mínimo esquerdo.

Sistema Dactiloscópico — Testut.

Em 1891, L. Testut lançou um novo sistema de classificação dacti¬
loscópica, baseado, nos de Galton e Feré.

Adotou como Feré, o polegar direito, para base do seu esquema.

A modificação proposta por Testut consistiu, apenas, na substitui¬
ção das letras propostas por Galton e Feré, a saber:

i — interno (delta cubital).
e — externo (delta radial).

C — curvo.

T — transverso.
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Combinando com seus antecessores, as "linhas" com os "pontos"
(deltas), conseguiu nove tipos, aos quais adicionou um "tipo primá¬
rio", obtendo, ao todo, dez tipos.

São os seguintes os tipos obtidos por Testut:
1.® — primário -—■

2.® — Cei — Tei

3.» — Ce — Ti

4.® — Ci — Te

5.o _ Ci — Ti
6.® — Cei — Ti

7.o — Ci — Tei

8.o — Ce — Te

9.® — Ce — Tei

10.° — Cei — Te — (Fig. 166 a 175)

Fontes de consulta:

Fernando Ortiz — "La Identificación Dactiloscópica".
Vucetich — " Dactiloscopia Comparada".
Locard — "Traité de Criminalistique", 1.® vol.

CEX-TEI

Fig. 166 Fig. 167

Tipo — 1 — Tipc — 2 —

CE-TI CI-TE

Fig. 168 Fig. 169

Tipo -— 3 —- Tipo — 4 —



 



Sistema Dactilosdópico — Valadares.

Fundamentos do Sistema. —• Adotou os quatro tipos fundamen¬
tais de Vucetich e subclassificou os verticilos pela contagem de linhas.

Tipos fundamentais:
Arco.

Colchete Cubital (Presilha Ulnar).
Colchete Radial.

Turbilhão.

Símbolos. — São os seguintes:

A — Arco.

C — Colchete Cubital.

R — Colchete Radial.

T — Turbilhão.

Subclassificação dos Verticilos. — Subdivide os Verticilos pela
contagem das linhas, obtendo três subtipos: infra, unido e supra.

Fundamental. — Interno Direito.

Arquivamento. — 4 armários — A — C — R —- T. É seme¬
lhante ao de Henry.

Fonte de consulta:

Luiz de Pina — "Dactiloscopia", pág. 213.

Sistema Dactiloscópico — Vucetich.

Lançamento do Sistema. — 0 Sistema de Vucetich foi lançado em
1." de setembro de 1891, em La Plata (Argentina), com o nome de
"Icnofalangometria" (V. "Histórico — Juan Vucetich'').

Tipos Fundamentais. — Neste sistema há quatro tipos fundamen¬
tais: arco -— presilha interna — presilha externa — verticilo; estes
tipos são reconhecidos pela ausência ou presença do delta; passaremos
a descrevê-los:

Arco. — Este desenho é caracterizado pela ausência do delta; por
isto é chamado figura adelta ou adéltica.

Presilha Interna. — O característico da presilha interna é a pre¬
sença do delta à direita do observador, enquanto as linhas nucleares
(V. "Sistemas de Linhas — neste capítulo) correm para a esquerda; a
presilha interna é também, denominada figura monodelta ou monodél-
tica.

Presilha Externa. — É caracterizada pela presença do delta à
esquerda do observador, enquanto as linhas nucleares se dirigem para
a direita; é também denominada figura monodelta ou monodéltica.
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Verticilo. — É caracterizado pela presença de dois deltas, um à
direita e outro à esquerda do observador; as linhas nucleares se cir¬
cunscrevem; é também conhecido como figura bi-delta ou bi-déltica.

Sistemas de Linhas. -— Já vimos que os tipos fundamentais do
Sistema de Vucetich são reconhecidos — caracterizados — pela ausência
ou presença do delta; vimos, também, que o delta pode ser definido,
como sendo o ponto de encontro dos três sistemas de linhas.

Assim, nas figuras adeltas (arcos), não há sistemas de linhas; nas
monodeltas e bi-deltas há três sistemas de linhas; estes sistemas têm
o delta como ponto de encontro, são delimitados pelas linhas diretrizes;
os sistemas de linhas a que nos referimos, são assim denominados:
nuclear, basilar, marginal.

Linhas Diretrizes. — São formadas pelo prolongamento imaginário
dos braços do delta; são constituídas por dois ramos: ascendente e
descendente.

Sistema Nuclear ou Núcleo. — É formado pelas linhas circunscri¬
tas pelas diretrizes.

Sistema Marginal. — É o formado pelas linhas que margeiam o ramo
ascendente das linhas diretrizes.

Sistema Basilar ou Basal. — Constituído pelas linhas situadas abaixo
do ramo ascendente das linhas diretrizes; ficam mais ou menos paralelas
à prega interfalangeana.

Símbolos. — Os tipos fundamentais no Sistema de Vucetich são
designados pelos seguintes símbolos:

A — 1 — Arco.

I — 2 — Presilha Interna.

E — 3 — Presilha Externa.

V — 4 — Verticilo.

As letras (maiúsculas) são empregadas apenas nos polegares; os
algarismos nos demais dedos.

Além dos símbolos mencionados, são usados mais dois: X — para os

desenhos defeituosos; são assim considerados, os alterados por cicatrizes
ou qualquer outro defeito que prejudique o núcleo, dificultando ou
impossibilitando sua leitura; 0 (zero) — para as amputações.

Fórmula Dactiloscópica. — É um conjunto de letras e algarismos
designando os tipos fundamentais, seguindo a ordem natural dos dedos,
isto é, do polegar direito até o mínimo esquerdo.

Esta definição aplica-se ao Sistema de Vucetich e aos outros que
usam a ordem natural dos dedos.
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No sistema em aprêço, a fórmula é obtida pela combinação das
letras com os algarismos; há no referido sistema 1.048.576 fórmulas,
obtidas pelo processo da combinação das quatro letras com os quatro
algarismos, distribuídos pelos dez dedos.

É bem verdade que muitas destas fórmulas, segundo consta, não apa¬
receram até hoje; entretanto, algumas apresentam-se com grande fre¬
qüência, enquanto que outras são menos freqüentes e outras raríssimas.

A fórmula dactiloscópica consta de dez símbolos, correspondentes
aos dez dedos (dez impressões na individual dactiloscópica) dispostos
sob forma de fração ordinária; no numerador constam cinco símbolos;
igual número encontramos no denominador; o numerador corresponde
à mão direita e o denominador à mão esquerda.

A-1333
Exemplo:

1-1222

O numerador A-1333 :— corresponde aos dedos da mão direita; o
denominador 1-1222 — corresponde aos dedos da mão esquerda.

Os cinco símbolos que encontramos no numerador correspondem
um a cada dedo; assim, teremos:

A — polegar direito.
1 — indicador direito.
3 — médio direito.
3 — anular direito.
3 — mínimo direito.

Igualmente, os cinco símbolos da mão esquerda, correspondem um
a cada dedo:

I — polegar esquerdo.
1 — indicador esquerdo.
2 — médio esquerdo.
2 — anular esquerdo.
2 — mínimo esquerdo.

A fórmula dactiloscópica tem a finalidade de permitir o arquiva¬
mento, de modo que as individuais da mesma fórmula fiquem juntas.

Fórmulas Freqüentes. — No sistema de Vucetich encontramos as
seguintes fórmulas com mais freqüência:
E-2333 — E-2333 — E-3333 — E-3333 — V-4443 — V-4444
1-2222 — 1-3222 — 1-2222 — 1-3222 — V-4442 V-4444

Individual Dactiloscópica. É a ficha contendo as impressões
simultâneas dos dez dedos.
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A mão direita recebeu a denominação de série; a esquerda secção.
O polegar direito é denominado fundamental e o esquerdo sub-

classificação.
Os demais dedos da mão direita — divisão, e os da mão esquerda

■—• subdivisão.

Resumindo:

Série — Fundamental, Divisão (mão direita).
Secção -— Subclassificação, Subdivisão (mão esquerda).

A subclassificação (polegar esquerdo), tem uma importância
capital no arquivamento: determina as cores dos cartões (V. "Arqui¬
vamento") neste capítulo.

A individual dactiloscópica é classificada, isto é, recebe a respectiva
fórmula dactiloscópica, para fins de arquivamento.

Leitura da Individual Dactiloscópica. •— Pode Ser lida por dois
processos:

a) enunciando-se os dois polegares, seguidos dos outros dedos da
mão direita e, depois, os da esquerda:

E-3333
Exemplo:

1-2222

lê-se: E-I três mil trezentos e trinta e três — dois mil do-
zentos e vinte e dois;

b) enunciando-se primeiramente a mão direita, seguida da mão
esquerda:

E-3333
Exemplo:

1-2222

lê-se: E dois mil trezentos e trinta e três; I dois mil duzen¬
tos e vinte e dois.

Na prática, pode-se suprimir a palavra mil.
Porcentagem dos Desenhos Digitais. — Os desenhos digitais apre¬

sentam-se com a seguinte percentagem, computados isoladamente:
arcos — 5%, presilhas — 60%, verticilos — 35%.

Desenhos Anômalos. — São os que não se enquadram nos 4 tipos
de Vucetich; são certos tipos de impressões digitais que não apresentam
as características exigidas para serem incluídas nos quatro tipos
fundamentais do sistema.

Anomalias. — São assim denominados certos defeitos dos dedos; as

anomalias que interessam à identificação dactiloscópica, são as seguin¬
tes, tôdas congênitas:



Sindactilia — dedos soldados.
Polidactilia — dedos em número maior que o normal.
Ectodactilia — dedos em número menor que o normal

Chave de Subtipos para Subclassif icação. Neste capítulo, já
vimos:

a) que a individual dactiloscópica rece a respectiva fórmula
dactiloscópica, de modo que as individuais da mesma fórmula
fiquem juntas; a finalidade da classificação, é o arquivamento;

b) que o número de fórmulas do Sistema de Vucetich é de ....
1.048.576;

c) que estas fórmulas não se apresentam com a mesma freqüên¬
cia, havendo algumas muito freqüentes e outras menos.

Em virtude dessa desproporção das fórmulas dactiloscópicas, sur¬
giu uma necessidade: derdobrar as fórmulas originais.

Êste desdobramento é feito por meio de chaves e subtipos e recebe
o nome de subclassificação.

Surgiram inúmeras chaves de subclassificação, muitas delas usa¬
das no Brasil e outras em outros países.

Não existe, infelizmente, uma Chave única para todos os países
que adotam o Sistema de Vucetich; nem mesmo no nosso país, existe
uma Chave única para todo o país, o que constitui uma necessidade.

Daremos, agora, a chave de subtipos, usada pelo Serviço de Identi¬
ficação do Estado de São Paulo.

Na chave de subtipos de São Paulo, cada tipo fundamental é sub¬
dividido em quatro subtipos; daremos, primeiramente a chave, esque-
màticamente, e depois, descreveremos cada subtipo.

ARCO

Plano.

Angular.
Bifurcado à direita.
Bifurcado à esquerda.

PRESILHA INTERNA

Normal — Pequena (la 6 linhas).
Média (7 a 11 linhas).
Grande (12 linhas em diante).
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Invadida — Pequena (la 6 linhas).
Média (7 a 11 linhas).
Grande (12 linhas em diante).

Dupla.
Ganchosa.

PRESILHA EXTERNA

Normal — Pequena (la 6 linhas).
Média (7 a 11 linhas).
Grande (12 linhas em diante).

Invadida — Pequena (la 6 linhas).
Média (7 a 11 linhas).
Grande (12 linhas em diante).

Dupla.
Ganchosa.

VERTICILO

a) quanto ao núcleo: Espiral.
Ovoidal.

Sinuoso.

Duvidoso.

b) quanto ao delta: Direito divergente.
Esquerdo divergente.
Convergentes.

c) tipo especial: Ganchoso.

Passaremos a descrever os subtipos da chave usada pelo Serviço
de Identificação da Polícia do Estado de São Paulo.

Arco Plano. — Ausência do delta. ■ As linhas mais ou menos

paralelas à prega de flexão do dedo, correm de um lado ao outro do
dactilograma.

Arco Angular. — Ausência do delta. As linhas mais ou menos

paralelas à prega de flexão, elevam-se um pouco acima do seu nível
normal.

Algumas vêzes a parte mais central do dactilograma apresenta a
configuração de uma pirâmide, constituída principalmente por duas
linhas formando ângulo agudo mais ou menos perpendicular à prega
interfalangeana; o criador do sistema monodactilar anâtomo-matemá-
tico, dà a essa linha a denominação "crista pirâmide", encerra comü-
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mente maior ou menor número de linhas axiais, que se dirigem, em sua
maioria, ora para a direita, ora para a esquerda; muitas vêzes diri¬
gem-se simultâneamente para a direita e esquerda, em partes mais ou
menos iguais.

Arco Bifurcado à direita. — Ausência do delta. Podem ser consi¬
derados como derivados dos arcos angulares, pois, apresentam alguma
semelhança; a diferença consiste na direção das linhas para a direita,
como acontece com as presilhas externas; é por isso que é necessário
observar com cuidado a ausência ou presença do delta, e, em alguns
casos, a presença do pseudo-delta; no caso de haver um verdadeiro
delta, trata-se realmente de uma presilha e nos demais casos, será
um arco.

Acontece muitas vêzes, que o núcleo chega a formar uma presilha
sem que, contudo, haja delta; outras vêzes há delta, porém, a presilha
unida a êste; quer num caso quer no outro, trata-se de um arco.

Arco Bifurcado à esquerda. — Ausência do delta. Com os arcos
bifurcados à direita, podemos considerá-los derivados dos arcos angu¬
lares; a diferença consiste na diferença da direção das linhas para a
esquerda, semelhança de presilha interna; também neste caso, é con¬
veniente observar com cuidado a existência do delta ou pseudo-delta,
pois, no primeiro caso, teríamos uma presilha interna e, no último, um
arco bifurcado à esquerda. Entretanto, nem sempre aparece um
pseudo-delta; esta recomendação faz-se necessária, para alguns casos,
que se verificam muitas vêzes, o mesmo acontecendo com os arcos
bifurcados à direita.

Acontece muitas vêzes, que o núcleo chega a formar uma presilha
típica sem que, contudo haja delta; outras vêzes, há delta, porém, a
presilha está unida a êste; quer num caso, quer n'outro, trata-se de
um arco.

Presilha Interna Normal ou Típica. — Delta à direita do observa¬
dor. — As linhas se dirigem para a esquerda com certa simetria, for¬
mando laçadas mais ou menos regulares; as linhas nucleares nascem
na extremidade esquerda da polpa digital, dirigem-se para cima, des¬
cendo em seguida; é nessa trajetória de subida e descida que descrevem
as laçadas; as linhas marginais têm uma configuração semelhante à
dos arcos angulares.

Essas presilhas são subdivididas em pequenas, médias e grandes,
segundo o número de linhas: pequenas — de 1 a 6 linhas, médias -—
de 7 a 11 linhas e grandes — de 12 linhas em diante; têm as seguintes
abreviaturas: pequenas — Pq; médias — M.'; grandes — Gr..

A subdivisão das presilhas normais e invadidas pelo tamanho, é
feita pela contagem das linhas do sistema nuclear; esta contagem é
feita com o auxílio da linha de Galton (V. "Contagem de Linhas ,

neste capítulo").
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Presilha Interna Invadida. — Delta à direita do observador. —

As linhas, como na presilha interna normal, se dirigem para a esquerda;
também nascem na extremidade esquerda da polpa digital, sobem e,
depois de descreverem a laçada, tornam a descer, desviando-se, porém,
de sua trajetório normal, invadindo assim, a trajetória ascendente; é
assim conveniente observar que nas presilhas invadidas, as linhas sobem
primeiro para depois descer, seguindo a parte exterior do dactilograma,
quando se dá a invação, ao contrário do que se dá com a presilha
ganchosa que descreveremos adiante.

As linhas marginais não apresentam diferença quanto às presilhas
normais.

Muitas vezes acontece que as presilhas invadidas podem ter um
delta exatamente no ponto de invasão; nesse caso, convém observar:

a) se se trata realmente de um delta ou pseudo-delta; no caso de
haver realmente um delta, trata-se então, de um verticilo e

não de uma presilha invadida; se, ao contrório, se tratar de
um pseudo-delta, teremos uma presilha invadida.

b) se as linhas que invadem chegam a descrever círculos ou se

morrem sôbre as linhas invadidas; quando descrevem círculos,
tanto podem ser subclassificadas, como interrogantes ou ver-

ticiladas, como podem ser classificadas como verticilos, con¬
forme exporemos mais adiante.

Como as presilhas normais, as invadidas podem ser subdivididas
em pequenas, médias e grandes, segundo o número de linhas; seguindo
ainda o critério do número de linhas, alguns sistemas de subclassificação
não tomam em consideração a chave acima, isto é, pequenas, médias e

grandes, porém brandas, profundas e verticiladas; podemos considerar
como brandas as pequenas e, até certo ponto, as médias e, profundas,
as médias e grandes; quanto às verticiladas, as estudaremos quando
tratarmos das interrogantes.

Presilha Interna Ganchosa. — Delta à direita. As linhas nascem

na borda esquerda do dactilograma e sobem, dirigindo-se para a direita,
o que caracteriza a presilha interna, de um modo geral.

As presilhas ganchosas apresentam as seguintes diferenças das
invadidas:

a) as linhas ao atingirem o ápice do núcleo, em vez de subirem,
descem pela direita do dactilograma, exatamente ao contrário
do que se dá com as invalidades, que descem pela parte esquerda;

b) também ao contrário do que se dá com as invadidas, cuja con¬
cavidade é voltada para a parte exterior do dactilograma, a
concavidade das ganchosas é voltada para o interior;
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c) a parte mais central do núcleo e os pontos da pseudo-invasão,
tomam a forma de um verdadeiro gancho;

d) as linhas nucleares nas ganchosas, depois de formarem o

"gancho", descem, às mais das vezes, sem tocar na trajetória
ascendente, não havendo, portanto, nenhuma invasão; .

e) o conjunto nuclear apresenta ligeira semelhança com a presi¬
lha dupla.

Presilha Interna Dupla. ■— Dois deltas à direita, sendo um na
extremidade do dactilograma e o outro próximo do núcleo.

As linhas nascem na extremidade esquerda do dactilograma, sobem,
dirigindo-se para a direita e tornam a descer, voltando à borda
esquerda, depois de descreverem duas presilhas distintas; essas duas
presilhas distintas, muitas vezes são superpostas, outras vezes opostas.

No primeiro caso, nota-se a parte mais acentuada das presilhas
acham-se superpostas; é o caso em que as laçadas são muito grandes
e chegam a ficar em posição quase horizontal à prega interfalangeana;
no último caso, as linhas ascendentes são em número maior, enquanto
que as laçadas são menores; nesse caso, elas seguem uma direção mais
ou menos perpendicular ou oblíqua à prega interfalangeana ou de
fixação do dedo.

Presilha Externa. — Quanto aos subtipos da presilha externa,
nada mais temos a dizer, pois, são os mesmos das presilhas internas;
a diferença consiste unicamente na presença do delta que é sempre à
esquerda do dactilograma, as linhas nascem na borda direita, dirigem-se
para a esquerda, tornando a descer depois de descreverem as laçadas.

Verticilo Espiral. •— Dois deltas, um à direita e outro à esquerda
do observador.

Os círculos descritos pelas linhas nucleares são mais ou menos

concêntricos-, formando, algumas vêzes, verdadeiras espirais e outras
vêzes, envolvem-se uns aos outros.

Alguns autores os subdividem em — dextrógiros, e sinistrógiros,
segundo os círculos se desenvolvam para a direita ou para à esquerda,
respectivamente.

Verticilo Ovoidal. — Dois deltas situados um à direita e outro à

esquerda do observador.
As linhas descrevem verdadeiras ovais; êsse desenho, muitas

vêzes é perpendicular à prega interfalangeana, outras vêzes, porém,
oblíquo; por isso alguns autores o subdividem em duas categorias, se¬
gundo seja perpendicular ou oblíquo em vertical e oblíquo.

Verticilo Sinuoso. •—• Dois deltas situados um à direita e outro à
esquerda do observador.
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A linhas se dirigem sinuosamente, descrevendo um desenho em
forma de "S" que, muitas vezes, é perfeitamente perpendicular à prega
interfalangeana, sendo outras vezes oblíquo e, raramente, horizontal.

Verticilo Duvidoso. — Não obstante as subdivisões do verticilo
conforme vimos expondo, existem ainda muitos tipos que não podem ser

compreendidos nessas subdivisões, em face da grande variedade dos
desenhos digitais.

Assim, todo verticilo que, pela configuração das linhas nucleares,
não possam ser incluídos n'algumas das categorias acima, deverá ser
classificado como duvidoso.

Verticilo Ganchoso. — Dois deltas, um à direita e outro à esquerda
do observador.

As linhas do sistema nuclear se desenvolvem de modo a formarem
um verdadeiro " gancho"; êsse desenho é típico algumas vêzes, sendo
irregular, outras vêzes; há grande variedade dêsse tipo, que muitas
vêzes apresenta três e, mais raramente, quatro deltas; quando se veri¬
ficar a presença de mais de dois deltas, pode-se considerar uma figura
anômala, porque Vucetich estabeleceu que os verticilos têm apenas dois
deltas.

II — Classificação pela situação dos deltas:

1) deltas convergentes — abreviatura co (minúsculas).

Os dois deltas nas extremidades do dactilograma ficam situados
exatamente na mesma altura; as linhas diretrizes juntam-se perfeita¬
mente, podendo-se ligar os braços inferiores e superiores dessas linhas.

2) delta direito divergente — abreviatura — ddd (minús¬
culas).

O delta direito é divergente quando está mais próximo do núcleo.

3) delta esquerdo divergente — abreviatura — ded (mi¬
núscula) .

O delta esquerdo é divergente, quando está mais próximo do núcleo.
Contagem das linhas nas presilhas. Linha de Galton é a linha

imaginária que parte do centro do delta e termina no ápice da laçada
mais central e tem por fim permitir a contagem das linhas interseccio-
nadas.

Essa prática é necessária à subclassificação das presilhas pelo
número de linhas em pequenas, médias e grandes.

A contagem de linhas é um dos pontos mais escabrosos da Dacti-
loscopia, de que não existe u-m critério fixo e uniforme.

Para se proceder à contagem das linhas, emprega-se o disco de
Galton (V. "Material").
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Em regra geral — contam-se as linhas interseccionadas pela linha
de Galton, exceto a linha que forma a laçada mais central e o delta,
isto quando não haja linhas axiais; quando as há, conta-se a linha da
laçada mais central.

Somos de opinião que, em qualquer caso, quer haja ou não linha
ou linhas axiais, a-fim-de que haja perfeita lógica e uniformidade de
critério, contar as linhas interseccionadas, sem exceção, mesmo que se
trate de um simples ponto característico, incluindo ainda a linha que
forma a laçada interior, adicionando-se o número de linhas axiais,
quando as houver.

Embora se trate de questão de critério, parece-nos mais razoável,
porque, pode ser aplicado a qualquer caso, não acarretando confusões;
sabemos que as presilhas sem linhas axiais são as mais freqüentes, de
modo que, quando surge um caso dêsses, geralmente provoca uma certa
dúvida, donde a diversidade de critério adotado pelo mesmo classificador.

Linha Axial — é uma linha isolada no interior da presilha mais
central ou mesmo presa a esta sem formar laçada; há presilhas com
uma, duas, três e, mais raramente, com quatro linhas axiais.

Tipos, Limites ou de Transição. — A grande variedade dos dese¬
nhos digitais, tem dado causa a que muitos tipos não fiquem perfeita¬
mente definidos dentro dos quatro tipos fundamentais do Sistema de
Vucetich, nem os desenhos anômalos; apresentam as característica de
dois tipos fundamentais, simultaneamente.

São geralmente denominados Tipos Limites, porque não são propria¬
mente nem um nem outro tipo, constituindo uma espécie de transição
entre dois tipos definidos; recebem ainda a denominação de tipos du¬
vidosos.

Ocorrem, geralmente, nos seguintes casos:

1.' — Arcos bifurcados à direita e presilhas externas — são certos
tipos de arcos bifurcados que apresentam semelhança com as presilhas
externas, ou vice-versa, não podendo ser classificados perfeitamente nem
numa nem noutra categoria; nestes casos, recebem as classificações de
arco e de presilha externa, isto é, 1/3.

2.'' — Arco bifurcado à esquerda e presilha interna — como no
caso acima; recebem a classificação de 1/2, designativa de arco e de
presilha interna.

3P — Presilha Interna Invadida e Verticilo. — Muitas vezes a

presilha interna invadida apresenta certa semelhança com o verticilo,
ou, ao contrário, com o delta esquerdo divergente, pode apresentar se¬
melhança com a presilha referida; neste caso, o dactilograma recebe
a classificação 2/4, designativa de presilha interna e de verticilo.

4.'' — Presilha Externa e Verticilo. -— Como nos casos anteriores
(3.'), não pode haver semelhança entre estes dois tipos; a impressão
receberá a classificação 3/4.
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Tipos Especiais. — Constituem tipos especiais: as presilhas duplas
e ganchosas e os verticilos ganohosos, que são arquivados nos escani¬
nhos especiais.

Arquivamento. — A identificação dactiloscópica sem o arquiva¬
mento das individuais dactiloscópicas pela respectiva fórmula, resultaria
inútil; é pelo arquivamento que se pode prevenir a troca criminosa de
nomes, verificar se uma pessoa já foi identificada anteriormente, se

registra antecedentes criminais, etc..

Quando uma pessoa é identificada, tomam-se duas individuais dacti¬
loscópicas ; uma destinada ao prontuário e outra ao arquivo; nos casos
em que se apresentem tipos limites, faz-se uma exceção; se o tipo limite
se apresentar num só dedo, tomam-se três individuais dactiloscópicas,
sendo duas destinadas ao arquivo e uma ao prontuário; suponhamos que
uma pessoa apresente um dactilograma, tipo limite, cuja classificação
seja 1/3; duas individuais são destinadas ao arquivo, porque uma será
arquivada com as fichas que têm "I" no dedo onde se apresentar o

tipo limite e a outra com as que tiverem "3" nesse mesmo dedo; ha¬
vendo mais de um tipo limite, torna-se necessário tomar mais fichas,
isto é, duas por tipo limite.

Arquivamento original de Vucetioh.
Coube a Juan Vucetich a glória de idear e realizar os arquivos

dactiloscópicos; procedeu ao arquivamento por meio de dois armários,
a que os denuminou " casilleros".

Inicialmente, empregou dois armários, -contendo 180 escaninhos, ou

compartimentos; o arquivamento era feito, levando-se em conta apenas
o polegar; dentro dos escaninhos as individuais dactiloscópicas eram
subdivididas pelo polegar esquerdo.

O primeiro armário era destinado às individuais que apresentassem
Arco, Presilha Interna, Presilha Externa (A-I-E) no polegar direito.

O segundo tinha 180 escaninhos, assim distribuídos:

130 escaninhos para as individuais que apresentassem Vertieilo
(V) no polegar direito;

40 escaninhos para as fichas dos dedos amputados, impressões
defeituosas, etc.;

10 escaninhos reservados.

As individuais eram recolhidas em bainha de cartão, várias
côres, segundo o tipo fundamental do polegar esquerdo:

Polegar esquerdo — Arco Branco.
Polegar esquerdo — Presilha Interna . . . Azul.
Polegar esquerdo — Presilha Externa . . . Côr de rosa.

Polegar esquerdo — Vertieilo Amarelo.
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É bem verdade que o espaço utilizado inicialmente por Vucetich
era insuficiente, pois, normalmente, cada escaninho comporta apenas
um maço de fichas; cada maço não deve conter mais de 150 individuais.

O Serviço de Identificação do Estado de São Paulo, procedeu a
várias modificações no arquivamento original de Vucetich:

a) substituiu os armários de madeira por outros de aço, contendo
20 ou 25 escaninhos cada um;

b) empregou os cartões nas fachadas dos escaninhos com as côres
correspondentes ao tipo fundamental do polegar esquerdo;

c) substituiu as bainhas de cartão por um simples cartão, de
côr correspondente, ficando as individuais dactiloscópicas pre¬
sas por um simples elástico; processo idêntico está sendp
seguido pela Secção de Identificação da Escola de Polícia do
Estado de São Paulo.

Cartões Indicadores e Separadores — No arquivamento dactilos-
cópico são empregados cartões nas côres mencionadas, atendendo a duas
finalidades: a primeira, indicar na fachada dos escaninhos, quais as
fórmulas dactiloscópicas contidas no mesmo; a segunda, cobrir o maço
das individuais dactiloscópicas e, também, separar as individuais de
um mesmo maço, quando no escaninho tratarmos dos esquemas.

Assim os cartões destinados ao arquivamento dactiloscópico, rece¬
bem a denominação de indicadores e separadores; os primeiros são
destinados à fachada dos escaninhos e os últimos ao interior dos mes¬

mos, capeando ou separando as individuais dactiloscópicas; tanto uma
como outra espécie de cartões, são em côres correspondentes ao tipo
fundamental do polegar esquerdo, conforme já vimos.

Os cartões indicadores e separadores de cada escaninho têm a

mesma côr; por exemplo, quando num escaninho tiver um cartão indi¬
cador azul, por exemplo, os cartões separadores devem ser azuis; o
mesmo acontece nos demais casos.

Em cada escaninho só pode ter um carão indicador; porém, pode
ter um ou mais cartões separadores; êste ficará mais claro quando tra¬
tarmos dos esquemas para arquivamento decadactilar, neste capítulo.

Ambos estes cartões apresentam espaços para duas séries e duas
secções^ porque, num mesmo escaninho podem ficar individuais dactilos¬
cópicas de várias fórmulas; nestes espaços serão consignadas as fór¬
mulas limites, isto é, a mais alta e a mais baixa.

Exemplo: num cartão indicador podemos encontrar as seguintes
fórmulas:

E-l 1 1 1

1-1 1 11
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Quando tratámos das fórmulas dactiloscópicas, neste capítulo, dis¬
semos que esta é dada sob a forma de fração ordinária, em que, o
numerador corresponde à mão direita e o denominador à esquerda;
observámos, ainda, que os polegares são designados por letras e os
demais dedos por algarismos, em qualquer das mãos.

O arquivamento é feito pela fórmula dactiloscópica, conforme já
.salientámos.

No caso de exemplo, acima, tôdas as individuais que apresentarem
a fórmula dactiloscópica

E-l 1 1 1

1-1 1 1 1

serão arquivadas neste escaninho; o caso que figurámos é de uma
fórmula pouco freqüente e tem a finalidade única de ilustrar o arqui¬
vamento.

O caso mais comum é o de várias fórmulas num mesmo escaninho,
<juando estas sejam pouco freqüentes; via de regra, um ou mais esca¬
ninhos para cada fórmula mais freqüente; o caso da fórmula mencio¬
nada acima, pode se dar e, realmente, se dá, porém, apenas, nos grandes
arquivos; o caso que vamos figurar, é o mais comum nos arquivos
pequenos ou de proporções médias.

No caso mencionado, emprega-se, somente, um cartão separador
(no interior do escaninho), capeando as individuais dessa fórmula.

Exemplo: podemos também encontrar as seguintes fórmulas num
•cartão indicador:

E-l 1 1 1

1 4 4 4

1-1 1 1 1

4 4 4 4

Vemos que o polegar direito apresenta uma presilha externa e o
•escaninho .está destinado às fórmulas desde E-llll até E-1444 na mão
direita; o polegar esquerdo apresenta uma presilha interna, combinada
com tôdas as fórmulas possíveis nos demais dedos; dizemos tôdas as
fórmulas possíveis, conforme já se deve ter notado, os quatro dedos de
cada mão formam número (milhar) ; o menor número que se pode
obter pela combinação dos símbolos correspondentes aos tipos funda¬
mentais no Sistema de Vucetich é 1111 e o maior 4444; o primeiro
destes números corresponde ao tipo fundamental "arcov nos quatro
dedos (indicador, médio, anular e mínimo) ; o último (4444) corres¬
ponde ao tipo fundamental verticilo nos referidos dedos; aí estão as
duas fórmulas dactiloscópicas limites, por assim dizer; tôdas as outras
estão compreendidas entre estes limites.
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Portanto, para que uma individual dactiloscópica seja arquivada
neste escaninho é preciso, simultâneamente:

a) que tenha presilha externa no polegar direito;
b) que tenha presilha interna no polegar esquerdo;
c) que a fórmula dactiloscópica dos quatro dedos da mão direita

(indicador, médio, anular e mínimo) seja um número com¬
preendido entre 1111 e 1444, inclusives.

Observe-se que quanto à mão esquerda, exige-se apenas, que tenha
presilha interna no polegar.

Neste trabalho, cuidaremos somente do arquivo decadactilar.
O arquivo decadactilar pode ser horizontal ou vertical.
O primeiro é processado por meio de escaninhos; as individuais

dactiloscópicas ficam no plano horizontal dentro dos mesmos, conforme
o próprio nome — horizontal — está explicando.

O arquivamento vertical dispõe as individuais dactiloscópicas "de
pé" no sentido da largura, ocupando, assim, uma posição vertical.

Desde que Vucetich lançou seu sistema, vem sendo empregado o
arquivamento horizontal que ainda é seguido por muitas repartiçõesidentificadoras.

O Serviço de Identificação de São Paulo, lançou, no Brasil, em
1940, o processo do arquivamento vertical, por meio das mesas "Daunt",
criação do Chefe do referido Serviço, dr. Ricardo Gumbleton Daunt;
estas mesas são de ação e apresentam as seguintes vantagens:

a) permitem o arquivamento de cerca de 90.000 fichas, cada uma;
b) esse arquivamento é vertical e não hoi-izontal, como acontece

com os armários; o arquivamento vertical apresenta a vanta¬
gem de permitir maior facilidade e rapidez na busca;

c) o pesquisador ganhará tempo, pois, não terá necessidade de
se levantar continuamente para ir aos armários procurar Os
maços que necessite.

Nessas mesas as individuais dactiloscópicas são separadas por
projeções de duas cores apenas: azul — par aa mão direita e laranja
para a mão esquerda; assim as fichas são classificadas pela mão direita
e subdivididas pela mão esquerda.

A figura 180 representa uma projeção para arquivamento vertical
empregadas nas mesas "Daunt"; essas projeções têm espaços para
consignar as fórmulas mais baixa e mais alta como nos cartões que
servem de frontispício aos maços, nos armários, com ligeira modifica¬
ção ; assim sendo, no cartão azul, escreve-se a Série mais baixa e
mais alta e no cartão laranja a Secção.
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Pig. 180

Esquema para o Arquivamento Decadactilar. — A-fim-de dar uma
idéia tão clara quanto possível sobre o arquivamento decadactilar,
daremos mediante esquemas para o referido arquivamento.

Para o início de um arquivo, bastam apenas quatro escaninhos,
um para cada tipo fundamental, levando-se então, em conta, somente
o polegar direito; assim, teríamos:

Já vimos um maço de fichas, portanto, um escaninho não deve
conter mais de 150 individuais dactiloscópicas; podemos pois, fixar para
a distribuição acima, o limite máximo de 600 individuais dactiloscópicas.

O desdobramento seguinte, exigirá 16 escaninhos, resultantes da
combinação dos quatro tipos fundamentais nos dois polegares, para êste
caso, devemos lembrar que o numerador corresponde ao polegar direito
e o denominador ao esquerdo:

A A
1." escaninho — 3.'' escaninho —

l.1' escaninho — A — (no polegar direito).
2." escaninho — I — (no polegar direito).
3.° escaninho — E — (no polegar direito).
4.''escaninho — V — (no polegar direito).

A E

2.' escaninho — —

I
d.' escaninho _A

V



5.' escaninho —

6." escaninho —

7.' escaninho —

8." escaninho —

9.' escaninho —

10.' escaninho —

A

1_
I

J_
E

_I_
V

E_
A

E_
I
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11.' escaninho —

12.' escaninho ■—

13.' escaninho —

14.' escaninho

E

V

V

A

V

I

15.' escaninho —

16.' escaninho —

Fig. 181



Fig. 182

Para êste esquema poderíamos fixar o limite máximo 2.400 indivi¬
duais dactiloscópicas; neste caso, já se devem empregar os cartões
indicadores e separadores nas côres estabelecidas para o tipo funda¬
mental do polegar esquerdo:

para os escaninhos 1, 5, 9, 13
" " " 2, 6, 10, 14
" " " 3, 7, 11, 15
" " " 4, 8, 12, 16

cartões brancos.
"

azues.

"
rosa.

" amarelos.

Normalmente, a distribuição dos escaninhos é feita pelo polegar
direito, como no caso acima; nos esquemas que se seguiram, daremos
a distribuição pelo polegar esquerdo.

Preferimos esta última, porque, no primeiro caso, as côres dos
cartões ficarão misturadas; no segundo (distribuição pelo polegar
esquerdo), os cartões da mesma côr ficarão juntos.
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O terceiro desdobramento poderia ser feito, acrescentando-se um

dedo, que seria o indicador direito; entretanto êste desdobramento
resultaria um tanto desuniforme e, dentro de pouco tempo exigiria novo
desdobramento.

Por isto, preferimos aconselhar o do esquema n.° 1 (excluídos os
dois já mencionados) ; o referido esquema teria o limite máximo de
5.400 individuais dactiloscópicas.

Observe-se que, nesse esquema, a maioria das fórmulas estão gru¬
padas, havendo, entretanto, um escaninho para cada uma das fórmulas
freqüentes.

O quarto desdobramento poderia ser feito pelo esquema n.'' 2, no

qual continuam grupadas várias fórmulas embora desdobradas; estão,
também; desdobradas as fórmulas freqüentes; o limite máximo para
o arquivamento por êsse esquema seria de 16,200 individuais dactilos¬
cópicas.

B difícil, senão impossível, apresentar esquemas para arquivos
dactiloscópicos de tôdas as proporções; os esquemas que se seguem,
serão uma espécie de normas gerais que poderão ser aplicados e des¬
dobrados segundo as necessidades do arquivo.

Entretanto, daremos, ainda, a título de esclarecimento, o desdo¬
bramento da fórmula

A-l-1-1-1

A-l-1-1-1

e das fórmulas freqüentes:
E-2-3-3-3 E-2-3-3-3 E-3-3-3-3

1-2-2-2-2 1-3-2-2-2 1-2-2-2-2

E-3-3-3-3 V-4-4-4-3 V-4-4-4-4

1-3-2-2-2 V-4-4-4-2 V-4-4-4-4

Para o desdobramento da fórmula

A-l-1-1-1

A-l-1-1-1

empregaremos dois esquemas; o primeiro referente à combinação dos
subtipos de arcos, apenas nos polegares, o que nos dará 16 combinações,
podendo-se, assim, estabelecer o limite máximo de 2.400 individuais
dactiloscópicas (ver esquema n.9 3), o segundo desdobramento consiste
na combinação dos quatro subtipos do arco, em todos os dedos, estas
combinações são feitas dois a dois, o que nos dará 58 combinações,
permitindo, assim, o arquivamento de 8.700 individuais dactiloscópicas
da referida fórmula (vêr esquema n.9 4) ; entretanto, não é o limite
máximo de combinações; os diferentes subtipos podem ser combinados
de maneira diferente, de maneira a se obter maior número de combina¬
ções ; fizemos, estas, levando em consideração, apenas, dois subtipos de
cada vez, o que nos deu o número de combinações acima referido.
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Para o desdobramento das fórmulas freqüentes de presilha, toma-
E-3-3-3-3

remos como exemplo, a fórmula .

1-2-2-2-2

Para as demais, pode-se seguir o mesmo processo.

Verificaremos pelo esquema n.'' 5, que a referida fórmula, inicial¬
mente, será desdobrada em quatro maços, resultante da combinação dè
dois subtipos (normal e invadida), apenas, nos polegares; o segundo
desdobramento consistirá na combinação dos referidos subtipos em
todos os dedos, o que nos dará um total de 21 combinações; este processo
é aplicável às demais fórmulas freqüentes de presilha que, como já
vimos, são em número de 4; assim, cada uma destas fórmulas permitirá
21 combinações, dois subtipos em todos os dedos, perfazendo o total de
84 combinações, considerando-se, portanto, como limite máximo de
arquivamento das fórmulas freqüentes de presilha, 12.600 individuais
dactiloscópicas; o terceiro desdobramento das fórmulas freqüentes de
presilha, é feito pelo tamanho (pequenas, médias e grandes), obtido
pela contagem das linhas (ver "Contagem das Linhas", neste capítulo);
combinando as 84 fórmulas resultantes do segundo desdobramento com
o tamanho das presilhas, vamos obter um número muitíssimo maior de
combinações.

A título de exemplo, daremos as combinações das presilhas pelo
tamanho, apenas nos polegares:

1) E-nor.-pq. 2) E-nor.-pq. 3) - E-nor.-pq.
I-nor.-pq. I-nor.-md. I-nor.-Gd.

4) E-nor.-md. 5) E-nor.-md. 6) E-nor.-md.
I-nor.-pq. I-nor.-md. I-nor.-Gd.

7) E-nor.-Gd. 8) E-nor.-Gd. 9) E-nor.-Gd.
I-nor.-pq. I-nor.-md. I-nor.-Gd.

Êste processo é aplicável às demais 83 fórmulas.
Pelo exposto verificamos que, combinando apenas os polegares das

quatro fórmulas obtidas pelo segundo desdobramento, vamos conseguir
36 fórmulas diferentes, está claro que se estendermos êste processo de
combinações aos demais dedos, vamos obter um número muitíssimo
maior; inicialmente, podemos aplicar êste processo aos polegares apenas;
pelas combinações dos subtipos do núcleo, conseguimos, pelo segundo
desdobramento, 84 fórmulas; isto quer dizer que se aplieármos o recurso
acima, dos polegares pelo tamanho, vamos conseguir setecentas e cin¬
qüenta e seis fórmulas (84 x 9), o que nos permitirá estabelecer o
limite máximo de 113.400 fichas, da fórmula em aprêço, sem combinar
com os demais dedos; as fórmulas freqüentes de presilhas que vimos
isto pôsto, verificamos que as combinações expostas, são aplicáveis a
grandes arquivos.
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No esquema n.® 8, daremos o primeiro desdobramento por que passa
a fórmula

V-4-4-4-4

V-4-4-4-4
êste desdobramento, consiste na combinação dos quatro subtipos de
verticilo nos polegares, o que nos dará 16 combinações; daí estabelecer-
se o limite máximo de arquivamento das individuais dactiloscópicas
desta fórmula, em 2.400 individuais.

O segundo desdobramento da fórmula em aprêço, consiste na com¬

binação dos referidos subtipos, em todos os dedos, dois a dois, o que
nos dará um total de combinações, estabelecendo-se, assim, o limite
máximo de arquivo para as fichas desta fórmula, em individuais dacti¬
loscópicas ;

V-4-4-4-4
a fórmula

V-4-4-4-4

aparece com uma freqüência de 4%; daí concluir-se que o esquema,
n.® 5, referente ao desdobramento da referida fórmula é aplicável aos
grandes arquivos.

Resumindo:

Esquema n." 1 — Para pequenos arquivos; limite máximo: 5.400
individuais dactiloscópicas.

Esquema n.® 2 — Para pequenos arquivos; limite máximo: 16.200
individuais.

Esquema n.® 3 — Primeiro desdobramento da fórmula

A-l-1-1-1

A-l-1-1-1

limite máximo: 2.400 individuais da referida fórmula.

Esquema n.® 4 — Segundo desdobramento da fórmula
A-l-1-1-1

A-l-1-1-1

limite máximo: 8.700 individuais, desta fórmula.

Esquema n.® 5 — Primeiro desdobramento da fórmula

E-3-3-3-3

1-2-2-2-2
limite máximo: 600 individuais, desta fórmula.

Esquema n.® 6 -—- Segundo desdobramento da fórmula
E-3-3-3-3
1-2-2-2-2

limite máximo: 3.150 individuais, desta fórmula.

Esquema n.® 7 — Terceiro desdobramento da fórmula

E-3-3-3-3

1-2-2-2-2



— 429 —

limite máximo: 113.400 individuais desta fórmula; êste desdobramento
é feito pelo tamanho das presilhas, apenas nos polegares.

Os esquemas n.9s 5, 6, 7, são aplicáveis às demais fórmulas fre¬
qüentes de presilhas (ver "Fórmulas Freqüentes", neste capítulo).

Esquema n.9 8 — Primeiro desdobramento da fórmula
y-4-4-4-4

V-4-4-4-4

limite máximo: 2.400 individuais, desta fórmula.

Esquema n.9 9 -— Segundo desdobramento da fórmula
V-4-4-4-4

V-4-4-4-4

limite máximo: 8.700 individuais, desta fórmula.

Sistema Dactiloscópico — Windt e Kodicek.

Usado em Berlim.

Derivado do Sistema de Henry, conservando os mes

Arch

Tented Arch .

Loop
Whorl .

Lateral Pocket

Central Pocket

Twinned Loops

Bogem

Tannenartige

Schilinge.
Schnecke .

Doppelschlinge
Zentraltasche

Zwilling Schlinge

ios símbolos.

A.

T.

L.

W.

LP.

CP.

TL.

Fontes de consulta:

Leonídio Ribeiro — "Polícia Científica", 1934 — pág. 88.
Locard — "Traité de Criminalistique", 1.' vol., pág. 294.

SISTEMAS DE LINHAS (V. "Análise das Impressões Digitais").

SISTEMA MARGINAL (V. "Análise das Impressões Digitais").

SISTEMAS MONODACTILARES

Lançados os sistemas de classificação dactiloscópica, verificou-se
logo sua grande utilidade na identificação individual.

Dada uma individual dactiloscópica, pede-se sua similar no arquivo
dactiloscópico; é perfeitamente possível e fácil obtê-la, desde que esteja
recolhida ao arquivo ou, então, pela pesquisa, ter-se a certeza de que
não existe individual idêntica, o que quer dizer, que a pessoa não está
identificada.



Entretanto, convém notar, a individual dactiloscópica contém as

impressões dos dez dedos.
Assim, dando-se apenas um dedo, e pedindo-se a individual dacti¬

loscópica, não se pode obter o que se deseja, a menos que se disponha
da fórmula dactiloscópica; não se tendo esta, não é possível, nos ar¬

quivos decadactilares, obter-se a individual pedida.
Entretanto, a necessidade de se descobrir a identidade de uma

pessoa, dispondo-se, apenas, de uma única impressão, surgiu logo;
assim, Olóriz, em 1910, na Universidade de Zaragoza (Espanha) fazia
suas primeiras experiências com os arquivos monodactilares.

Estes arquivos recolhem o dactilograma (impressão isolada), que
recebe uma classificação completamente independente.

Posteriormente, surgiram outros sistemas de classificação rnono-

dactilar, de que trataremos em lugar oportuno.
Sendo poucos os elementos que se encontram em cada dactilograma,

os aíquivos monodactilares são limitados a um reduzido número de
fichas, segundo afirma Locard, os melhores sistemas de classificação
monodactilar não permitem arquivar mais de 200.000 fichas (dactilo-
gramas).

O ideal seria que tôdas as pessoas identificadas tivessem suas im¬
pressões digitais recolhidas ao arquivo monodactilar, o que permitiria
descobrir o criminoso, mesmo que fôsse primário.

Entretanto, não é possível tomar-se esta providência, pois, se os

arquivos decadactilares permitem o arquivamento ilimitado de indivi¬
duais, pela combinação dos tipos, com os subtipos e os dez dedos, os

arquivos monodactilares, dispõem de poucos elementos para êste arqui¬
vamento, pois, como dissemos, os dactilogramas são classificados e

arquivados isoladamente.
Assim, estes arquivos são destinados aos criminosos profissionais;

geralmente, os de furtos e roubos.
Encontrada uma impressão digital ou fragmento de impressão no

local de crime, é encaminhada ao arquivo monodactilar.
Êste arquivo contém as fichas de todos os criminosos desta espécie.

SISTEMA MONODACTILAR ANÂTOMO-MATEMÁTICO — Arturo

Borges Badell.

O sistema monodactilar anâtomo-matemático, ideado pelo Sr. Arturo
Borges Badell, foi publicado na "Revista de Identificación y Ciências
Penales" — La Plata — República Argentina — tômo XVII, n.1?15 67
a 69, página 45.

O autor estuda apenas os arcos; desconhecemos qualquer outra
publicação em que estude os demais tipos de desenhos digitais.



Baseia-áe na configuração do núcleo e, principalmente, nos pontos
característicos que, como sabemos, constituem o elemento primordial
na identificação de um dactilograma.

Segundo afirma o autor, por êste sistema de classificação mono-
dactilar, é possível o arquivamento de um número ilimitado de fichas,
sem qualquer inconveniente.

Para a subclassificação dos arcos simples, é mister estar munido de
um dispositivo assim constituído: um círculo de 6 milímetros de diâmetro
que é sustentado a uma base de 1 milímetro de espessura, por uma
perpendicular de 10 milímetros de comprimento (Pig. 176).

Começa-se a classificação pela linha base compreendida dentro do
círculo, isto é, de baixo para cima; a linha base dá sempre o início da
classificação e é designada por letra maiúscula; os outros três pontos
característicos são designados por letras minúsculas, conforme veremos
no "Formulário"; tomam-se quatro linhas consecutivas, sendo a primei¬
ra, como dissemos, a linha base.

Entretanto, nos casos duvidosos, pode-se fazer duas classificações,
sendo a primeira de baixo para cima e a segunda, de cima para baixo;
a primeira constitui a regra; a grande rapidez de classificação dêste
sistema, permite fazer duas classificações consecutivas.

ARCOS

Para a classificação e subclassificação no sistema monodactilar que
vimos expondo, os arcos são subdivididos em:

1 — SIMPLES

a) com uma só característica;
b) características repetidas em duas ou mais cristas;
c) características semelhantes ligadas entre sí na mesma crista.

2 — PIRAMIDAIS

a) Radiais — quando a maior parte das linhas se dirige para
a esquerda;

b) Cubitais — quando a maior parte das linhas se dirige para
a direita;

c) ,Neutros — quando as linhas se dirigem em partes mais ou
menos iguais para a direita e esquerda.

3 — EXCEPCIONAIS

a) Radial — quando as linhas se dirigem para a esquerda;
b) Cubital — quando as linhas se dirigem para a direita.
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{
"issãS

Fig. 183 Fig. 184

4 — MARCADOS

a) com uma única cicatriz;
b) com várias cicatrizes;
c) com proliferação hipertrófica;
d) com cicatriz e proliferação hipertrófica.

Para a compreensão dos subtipos dos arcos, recomendamos ler o

capítulo sobre o "Estudo dos Tipos Fundamentais e Subtipos".
Antes de expor detalhadamente o "Formulário" do presente siste¬

ma de classificação monodactilar, passaremos a dar uma ligeira expli¬
cação sôbre os recursos para se classificar e subclassificar os arcos.

1 — Arcos Simples.
Sua classificação e subclassificação são feitas com o emprego de

dispositivo que reproduzimos na fig. 183.
As fórmulas que podem ser dadas a essa espécie de arcos acham-se

representadas no quadro da página 439 e correspondem a um total
de 270 fórmulas.

2 — Arcos Piramidais.

Observando essa espécie de arcos, vemos que, de ordinário têm
uma semelhança com as pirâmides de que lhes veio o nome.



Essa pirâmide é formada, em princípio, por duas linhas inclinadas
que chegam quase a se tocar, o que acontece algumas vezes; é a essa
linha formadora da pirâmide, que o autor denomina crista pirâmide;
essa crista envolve sempre um número qualquer de linhas exiais que se
dirigem para a direita, para a esquerda ou, simultaneamente, para a
direita e esquerda, em partes mais ou menos iguais; dessa circunstância, a
denominação dada pelo autor de sistema anâtomomatemático: cubitais —
radiais — neutros.

Para a classificação e subclassificação dos arcos piramidais, leva-
se em conta:

a presença ou ausência de alguma particularidade sobre a
crista pirâmide;
no caso de possuir esta alguma característica, leva-se em
conta sua localização: no lado esquerdo, direito, vértice, etc.,
da crista pirâmide;
contagem das linhas axiais.

A fórmula desses arcos é dada por duas letras maiúsculas, entre
as quais se coloca um número correspondente ao de linhas axiais.

Os subtipos dos arcos piramidais, receberam as seguintes abrevia¬
turas :

Radial — R

Cubital — C

Neutro — N

A fórmula começa sempre por uma das letras designativas do
subtipo; é seguida do número de linhas axiais e da letra correspondente
ao grupo.

Assim, um arco piramidal neutro que tivesse 7 linhas axiais e
apresentasse uma característica no vértice da crista pirâmide, teria a
seguinte fórmula: "N. 7. B.".

Os grupos em que se subdivide o arco piramidal são em número de
oito, designados pelas primeiras oito letras do alfabeto.

Jogando com os elementos que vimos de expor, pode-se obter um
total de 288 fórmulas para os arcos piramidais.

3 — Arcos Excepcionais.
A subclassificação desses arcos é também baseada na ausência ou

presença de característico sôbre a linha que descreve a presilha e, bem
assim, na ausência ou presença de linhas axiais, como acontece com
os arcos piramidais.

A combinação de todos estes elementos permite obter um total de
200 fórmulas para os arcos excepcionais.

1.° —

2.° —

3.° —
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No cômputo dêsses elementos é necessário observar o seguinte:

a) não se considera como ponto característico a união da presilha
com o delta;

b) quando haja uma linha axial, o vértice ou centro da presilha é
o próprio vértice da linha axial; assim, o lado esquerdo (da
presilha) será a área situada à esquerda dessa linha axial e o

lado direito, a área direita da linha axial;
c) quando existam duas linhas axiais, o vértice será o das duas

linhas axiais; o centro, o espaço compreendido entre elas; o

lado esquerdo, será a área situada à esquerda da linha axial es¬

querda; o lado direito, a área à direita da linha axial direita;
d) quando haja três linhas axiais, o vértice e o centro serão ex¬

clusivamente o vértice e o centro da linha axial central; o

lado esquerdo, a área compreendida à esquerda da linha axial
esquerda e o lado direito, a área à direita da mesma linha;

e) no caso de haver quatro linhas axiais: o vértice será o das
linhas do centro; o centro, será a área compreendida entre
elas; o lado esquerdo será o espaço à esquerda da linha axial
média esquerda e o lado direito, o espaço à direita da linha
axial média direita.

4 — Arcos Marcados.

São os que não podem ser compreendidos nas classificações acima;
são subdivididos em quatro grupos, a saber:

1.® grupo — dactilogramas com uma única cicatriz;
2." grupo — dactilogramas com várias cicatrizes;
3.® grupo — os que apresentem proliferação hipertrófica;
4.® grupo — os que tenham cicatrizes e proliferação hiper¬

trófica simultaneamente.

Êsses quatro grupos podem ainda ser subdivididos em outros, se¬
gundo as exigências do arquivo monodactilar.

FORMULÁRIO

1) Arcos Simples.

Aaaa Baaa Caaa Daaa Eaaa Faaa Gaaa Haaa Jaaa Kaaa
Abbb Bbbb Cbbb Dbbb Ebbb Fbbb Gbb5 Hbbb Jbbb Kbbb
Accc Bccc Cccc Dccc Eccc Fccc Gcce Hccc Jccc Kccc

Aaab Baab Caab Daab Eaab Faab Gaab Haab Jaab Kaab
A aba Baba Caba Daba Eaba Faba Gaba Haba Jaba Kaba
Abaa Bbaa Cbaa Dbaa Ebaa Fbaa Gbaa Hbaa Jbaa Kbaa
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Abba
Abab
Aabb

Bbba
Bbab
Babb

Cbba
Cbab
Cace

Dbba
Dbab
Dabb

, Ebba
Ebab
Eabb

Fbba
Fbab
Fabb

Gbba
Gbab
Gabb

Hbba
Hbab
Habb

Jbba
Jbab
Jabb

Kbba
Kbab
Kabb

Acca
Acac
Aacc

Beca
Bcac
Bbcc

Ccca
Ccac
Cace

Dcca
Dcac
Dacc

Ecca
Ecac
Eacc

Fcca
Fcac
Face

Gcca
Gcac
Gacc

Hcca
Hcac
Hacc

Jeca
Jcac
Jacc

Kcca
Kcac
Kace

Aaac
Aaca
Acaa

Baac
Baca
Bcaa

Caac
Caca
Ccaa

Daac
Daca
Dcaa

Eaac
Eaca
Ecaa

Faac
Faca
Fcaa

Gaac
Gaca
Gcaa

Haac
Haca
Hcaa

Jaac
Jaca
Jcaa

Kaac
Kcca
Kcaa

Abbc
Abcb
Acbb

Bbbc
Bbcb
Bcbb

Cbbc
Cbcb
Ccbb

Dbbc
Dbcb
Dcbb

Ebbc
Ebch
Ecbb

Fbbc
Fbcb
Fcbb

Gbbc
Gbcb
Gcbb

Hbbc
Hbcb
Hcbb

Jbbc
Jbcb
Jcbb

Kbbc
Kbcb
Kobb

Accb
Acbc
Abcc

Bccb
Bebe
Bbcc

Cccb
Ccbc
Cbcc

Dccb
Dcbc
Dcbb

Eccb
Ecbc
Ebcc

Fccb
Febe
Fbcc

Gccb
Gcbc
Gbcc

Hccb
Hebe
Hbcc

Jccb
Jcbc
Jbcc

Kccb
Kcbc
ICbcc

Aabe
Aacb
Abac

Babe
Bacb
Bbac

Cabe
Cacb
Cbac

Dabc
Dacb
Dbac

Eabc
Eacb
Ebac

Fabc
Facb
Fbac

Gabe
Gacb
Gbac

Habc
Hacb
Hbac

Jabc
Jacb
Jbac

Kabe
Kacb
Kbac

Abea

Acab
Acba

Bbca
Bcab
Beba

Cbca
Ccab
Ccba

Dbca
Dcab
Deba

Ebca
Ecab
Ecba

Fbca
Fcab
Fcba

Gbca
Gcab
Gcba

Hbca
Hcab
Hcba

Jbca
Jeab
Jcba

Kbca
Kcab
Kcba

2) Arcos Piramidais.
Como já vimos, se subdividem em: Radias, Cubitais e Neutros;

essas subclassificações são designadas pelas seguintes abreviaturas:
R-C-N respectivamente.

A — Quando a crista pirâmide não apresenta nenhuma caracte¬
rística.

B — Quando a crista pirâimde tem uma caarcterística no vértice.
C — Quando a crista pirâmide tem uma característica no ramo

esquerdo.
D — Quando tem uma característica no ramo direito.
E — Quando tem uma característica em ambos 0$, ramos.
F — Quando tem uma característica no vértice e outro no ramo

esquerdo.
G — Quando tem uma característica no vértice e outra no ramo

direito.

H — Quando tem uma característica no vértice e nos ramos di¬
reito e esquerdo.

Fórmula. •— A fórmula consta de duas letras maiúsculas e um
algarismo entre elas; a primeira letra corresponde ao subtipo do arco
piramidal, o algarismo ao número de linhas axiais e a última letra ao
grupo.
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Por exemplo, um arco piramidal radial que tivesse 5 linhas axiais,
teria a seguinte fórmula: R. 5, e se tivesse uma característica no

vértice, a fórmula seria: R. 5. B..

3) Arcos Excepcionais.

a) sem linha axial.

A -— Quando a presilha não tem nenhuma característica.
B — Quando tem uma característica qualquer, no vértice ou no

centro.

C — Quando a presilha tem uma característica qualquer no lado
esquerdo.

D — Quando tem característica do lado direito.
E — Quando tem qualquer característica em ambos os lados.
F — Quando tem característica no vértice ou no centro e, tam¬

bém, do lado esquerdo.
G — Quando tem característica no vértice ou no centro e do lado

direito.

H — Quando tem uma característica no vértice ou no centro e,
simultâneamente, dos dois lados.

b) com uma linha axial.

1.' subgrupo — a laçada não apresenta nenhuma caracte¬
rística.

Aa-1 — linha axial sem característica
Ab-1 — linha axial com característica no tope
Ac-1 — linha axial com característica na esquerda
Ad-1 — linha axial com característica na direita
Ae-1 — linha axial cem característica em ambos os lados
Af-1 — linha axial com característica no tôpe e na esquerda
Ag-1 — linha axial com característica no tôpe e na direita
Ah-1 — linha axial com característica no tôpe e em ambos os lados

2.' subgrupo — a laçada apresenta característica no tôpe.

Ba-1 -— linha-axial sem característica
Bb-1 — linha axial com característica no tôpe
Bc-1 — linha axial com característica na esquerda
Bd-1 — linha axial com característica na direita
Be-1 -— linha axial com característica em ambos os lados
Bf-1 — linha axial com característica no tôpe e na esquerda
Bg-1 — linha axial com característica no tôpe e na direita
Bh-1 — linha axial com característica no tôpe e em ambos os lados.
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3." subgrupo — a laçada apresenta característica no lado
esquerdo.

Ca-1 — linha axial sem característica
Cb-1 — linha axial com característica no tôpe
Cc-1 — linha axial com característica na esquerda
Cd-1 — linha axial com característica na direita
Ce-1 — linha axial com característcai em ambòs os lados
Cf-1 — linha axial com característica no tôpe e na esquerda
Cg-1 — linha axial com característica no tôpe e na direita
Ch-1 — linha axial com característica no tôpe e em ambos os lados.

4.9 subgrupo — a laçada apresenta característica no-
lado direito.

Da-1 — linha axial sem característica
Db-1 — linha axial com característica no tôpe
Dc-1 — linha axial com característica na esquerda
Dd-1 — linha axial com característica na direita
De-l — linha axial com característica em ambos os lados
Df-1 -— linha axial com característica no tôpe e na esquerda
Dg-1 — linha axial com característica no tôpe e na direita
Dh-1 -— linha axial com característica no tôpe e em ambos os lados.

5." subgrupo — a laçada apresenta característica em
ambos os lados.

Ea-1 — linha axial sem característica
Eb-1 •— linha axial com característica no tôpe
Ec-1 — linha axial com característica do lado esquerdo
Ed-1 -— linha axial com característica do lado direito
Ee-1 — linha axial com característica em ambos os lados
Ef-1 -— linha axial com característica no tôpe e na esquerda
Eg-1 —- linha axial com característica no tôpe e na direita
Eh-1 — linha axial com característica no tôpe e em ambos os lados.

6.' subgrupo — a laçada apresenta característica no tôpe
e no lado esquerdo.

Fa-1 -— linha axial sem característica
Fb-1 — linha axial com característica no tôpe
Fc-1 — linha axial com característica na esquerda
Fd-1 — linha axial com característica na direita
Fe-1 — linha axial com característica em ambos os lados
Ff-1 — linha axial com característica no tôpe e na esquerda
Fg-1 — linha axial com característica no tôpe e na direita
Fh-1 — linha axial com característica no tôpe e em ambos os lados.
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7.' subgrupo — a laçada apresenta característica no tópe
e no lado direito.

Ga-1 — linha axial sem característica
Gb-1 — linha axial com característica no tòpe
Gc-1 -— linha axial com característica na esquerda
Gd-1 — linha axial com característica na direita
Ge-1 — linha' axial com característica em ambos os lados
Gf-1 — linha axial com característica no tôpe e na esquerda
Gg-1 — linha axial com característica no tôpe e na direita
Gh-1 — linha axial com característica no tôpe e em ambos os lados.

8.' subgrupo — a laçada apresenta característica no tôpe
e em ambos os lados.

linha axial sem característica
linha axial com característica no tôpe
linha axial com característica na esquerda
linha axial com característica na direita
linha axial com característica em ambos os lados
linha axial com característica no tôpe e na esquerda
linha axial com característica no tôpe e na direita
linha axial com característica no tôpe e em ambos os lados.

c) com duas linhas axiais.

1.' subgrupo — a laçada não apresenta nenhuma ca¬
racterística.

linha axial sem característica
linha axial com característica no tôpe
linha axial com característica no lado esquerdo
linha axial com característica no lado direito
linha axial com característica em ambos os lados
linha axial com característica no tôpe e na esquerda
linha axial com característica no tôpe e na direita
linha axial com característica no tôpe e em ambos os lados.

2.' subgrupo •— a laçada apresenta característica no tôpe.

Ba-2 — linha axial sem característica
Bb-2 •— linha axial com característica no tôpe
Bc-2 — linha axial com característica no lado esquerdo
Bd-2 —• linha axial com característica no lado direito
Be-2 -— linha axial com característica em ambos os lados
Bf-2 — linha axial com característica no tôpe e na esquerda
Bg-2 — linha axial com característica no tôpe e na direita
Bh-2 — linha axial com característica no tôpe e em ambos os lados.

Ha-1 —

Hb-1 —

Hc-1 —

Hd-1 —

He-1 —

Hf-1 —

Hg-l —

Hh-1 —

Aa-2 —

Ab-2 —

Ac-2 —

Ad-2 —

Ae-2 —

Af-2 —

Ag-2 —

Ag-h —
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3." subgrupo — a laçada apresenta característica na
esquerda.

Ca-2 — linha axial sem característica
Cb-2 — linha axial com característica no tôpe
Cc-2 — linha axial com característica na esquerda
Cd-2 — linha axial com característica na direita
Ce-2 — linha axial com característica em ambos os lados
Cf-2 — linha axial com característica no tôpe e na esquerda
Cg-2 — linha axial com característica no tôpe e na direita
Ch-2 — linha axial com característica 110 tôpe e em ambos os lados.

4.ç subgrupo — a laçada apresenta característica na di¬
reita.

Da-2 — linha axial sem característica
Db-2 — linha axial com característica no tôpe
Dc-2 — linha axial com característica na esquerda
Dd-2 — linha axial com característica na direita
De-2 — linha axial com característica em ambos os lados
lDf-2 — linha axial com característica no tôpe e na esquerda
Dg-2 — linha axial com característica 110 tôpe e na esquerda
Dh-2 — linha axial com característica no tôpe e em ambos os lados.

5." subgrupo — a laçada apresenta característica em
ambos os lados.

Ea-2 — linha axial sem característica
Eb-2 — linha axial com característica no tôpe
Ec-2 — linha axial com característica na esquerda
Ed-2 — linha axial com característicana direita
Ee-2 — linha axial com característica em ambos os lados
Ef-2 — linha axial com característica no tôpe e na esquerda
Eg-2 — linha axial com característicano tôpe e na direita
Eh-2 — linha axial com característica no tôpe e em ambos os lados.

6.'' subgrupo — a laçada apresenta característica no
tôpe e no lado esquerdo.

Fa-2 — linha axial sem característica
Fb-2 — linha axial com característica no tôpe
Fc-2 — linha axial com característica na esquerda
Fd-2 — linha axial com característica na direita
Fe-2 — linha axial com característica em ambos os lados
Ff-2 — linha axial com característica no tôpe e na esquerda
Fg-2 — linha axial com característica no tôpe e na direita
Fh-2 — linha axial com característica 110 tôpe e em ambos os lados.
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7.' subgrupo — a laçada apresenta característica no tôpe
e no lado direito.

Ga-2 — linha axial sem característica
Gb-2 -—■ linha axial com característica 110 tôpe
Gc-2 — linha axial com característica ná esquerda
Gd-2 — linha axial com característica na direita
Ge-2 — linha axial com característica em ambos os lados
Gf-2 — linha axial com característica no tôpe e na esquerda
Gg-2 — linha axial com característica no tôpe e na direita
Gh-2 — linha axial com característica no tôpe e em ambos os lados.

8.'' subgrupo — a laçada apresenta característica no

tôpe e em ambos os lados.

Ha-3 — linha axial sem característica
Hb-3 — linha axial com característica no tôpe
Hc-3 — linha axial com característica na esquerda
Hd-3 — linha axial com característica na direita
He-3 — linha axial com característica em ambos os lados
Hf-2 — linha axial com característica no tôpe e na esquerda
Hg-2 — linha axial com característica no tôpe e na direita
Hh-2 — linha axial com característica no tôpe e em ambos os lados.

d) com três linhas axiais.

1.' subgrupo — a laçada não apresenta nenhuma ca¬
racterística.

linha axial sem característica
linha axial com característica no tôpe
linha axial com característica na esquerda
linha axial com característica na direita
linha axial com característica em ambos os lados
linha axial com característica no tôpe e na esquerda
linha axial com característica no tôpe e na esquerda
linha axial com característica no tôpe e em ambos os lados.

2.' subgrupo — a laçada apresenta característica no tôpe.

Ba-3 ■—• linha axial sem característica
Bb-2 ■— linha axial com característica no tôpe
Bc-2 — linha axial com característica na esquerda
Bd-2 — linha axial com característica na direita
Be-2 — linha axial com característica em ambos os lados
Bf-2 —- linha axial com característica no tôpe e na esquerda
Bg-2 -— linha axial com característica no tôpe e na direita
Bh-2 — linha axial com característica no tôpe e em ambos os lados.

Aa-3 —

Ab-3 —

Ac-3 —

Ad-3 —

Ae-3 —

Af-3 —

Ag-3 —

Ah-3 —
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3.' subgrupo — a laçada apresenta uma característica
na esquerda.

Ca-3 — linha axial sem característica
Cb-3 — linha axial com característica no tôpe
Cc-3 — linha axial com característica na esquerda
Cd-3 — linha axial com característica na direita
Ce-3 -— linha axial com característica em ambos os lados
Cf-3 — linha axial com característica no tôpe e na esquerda
Cg-3 — linha axial com característica no tôpe e na direita
Ch-3 — linha axial com característica no tôpe e em ambos os lados.

4.' subgrupo — a laçada apresenta característica na
direita.

Da-3 — linha axial sem característica
Db-3 ■— linha axial com característica no tôpe
Dc-3 — linha axial com característica na esquerda
Dd-3 — linha axial com característica na direita
De-3 — linha axial com característica em ambos os lados
Df-3 -— linha axial com característica no tôpe e na esquerda
Dg-3 — linha axial com característica no tôpe e na direita
Dh-3 — linha axial com característica no tôpe e em ambos os lados.

5.' subgrupo — a laçada apresenta característica em
ambos os lados.

Ea-3 — linha axial sem característica
Eb-3 -— linha axial com característica no tôpe
Ec-3 — linha axial com característica na esquerda
Ed-3 — linha axial com característica na direita
Ee-3 — linha axial com característica em ambos os lados
Ef-3 — linha axial com característica no tôpe e na esquerda
Eg-3 — linha axial com característica no tôpe e na direita
Eh-3 — linha axial com característica no tôpe e em ambos os lados.

6.9 subgrupo — a laçada apresenta característica no
tôpe e no lado esquerdo

Fa-3 — linha axial sem característica
Fb-3 — linha axial com característica no tôpe
Fc-3 — linha axial com característica na esquerda
Fd-3 —• linha axial com característica na direita
Fe-3 — linha axial com característica em ambos os lados
Ff-3 — linha axial com característica no tôpe e na esquerda
Fg-3 — linha axial com característica no tôpe e na direita
Fh-3 — linha axial com característica no tôpe e em ambos os lados.
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7." subgrupo — a laçada apresenta característica 110 tôpe
e no lado direito.

Ga-3 — linha axial sem característica
Gb-3 — linha axial com característica no tôpe
Gc-3 — linha axial com característica na esquerda
Gd-3 — linha axial com característica na direita
Ge-3 — linha axial com característica em ambos os lados
Gf-3 —x linha axial com característica no tôpe e na esquerda
Gg-3 — linha axial com característica no tôpe e na direita
Gh-3 — linha axial com característica no tôpe e em ambos os lados.

8.' subgrupo — a laçada apresenta característica no

tôpe e em ambos os lados.

linha axial sem característica
linha axial com característica no tôpe
linha axial com característica na esquerda
linha axial com característica na direita
linha axial com característica em ambos os lados
linha axial com característica no tôpe e na esquerda
linha axial com característica no tôpe e na direita
linha axial com característica no tôpe e em ambos os lados.

e) com quatro ou mais linhas axiais.

Nesses casos, segue-se o sistema exposto nas páginas anteriores,
-alterando-se, apenas, o algarismo que, como já se deve ter observado,
corresponde ao número de linhas axiais.

SISTEMA MONODACTILAR DE BATTLEY.

O Sistema de Classificação Monodactilar de Harry Battley é usado
lia "New Scotland Yard" (Londres" e em grande número de sucursais
do "Federal Bureau oí Investigation", dos Estados Unidos.

Para a preparação deste capítulo, compulsámos o livro " Single
Finger Prints" de Harry Battley.

1) Fun lamento do Sistema. — Êste sistema de classificação
monodactilar é baseado no "Henry System", adotando os tipos funda¬
mentais, subtipos e símbolos empregados no referido sistema de classi¬
ficação decadactilar.

2) Área de Exame. — A classificação é dada ao desenho digital
compreendido numa determinada área circular, definida; esta área é
dada por um disco de vidro, no qual se acham traçados sete círculos
concêntricos e assinalados no centro.

Classifica-se o sistema nuclear, o que permite proceder a subclassi-
ficação.

Ha-2 —

Hb-2 —

Hc-2 —

Hd-2 —

He-2 —

Hf-3 —

Hg-3 —

Hh-3 —
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É conceito geral que os deltas não devem ser levados em conside¬
ração nas classificações monodactilares, porque geralmente, não apare¬
cem nas impressões levantadas nos locais de crime.

Battley, porém, baseado em longa experiência na "New Scotland
Yard", afirma não ser tão raro o encontro de deltas nas impressões
colhidas nos locais de crime e, no seu sistema, classifica-os.

Em resumo, computam-se os seguintes elementos:
a) núcleo;
b) posição do delta ou deltas;
c) "ridge counting";
d) "ridge tracing";
e) outras particularidades.

3) Material.

a) Lupa.

b) Disco de Battley. — É um disco de vidro no qual estão traça¬
dos sete círculos concêntricos, tendo, ainda, o centro assinalado
por um ponto. Medem, respectivamente, 5, 7, 9, 11, 13 e
15 milímetros de raio.

c) Arquivo. — É empregado um arquivo dispondo de onze gave¬
tas ; uma é destinada ao índice e as demais ao arquivamento
dos dactilogramas (V. "Arquivamento").

d) Fichas. — As fichas utilizadas pela "New Scotland Yard"
medem cêrca de 6 cms. de largura e mais ou menos oito de
comprimento.

Pelas referidas figuras vemos que estas fichas têm espaço para:
1.' — Tipo Fundamental do dactilograma.
2.® — Subtipo, segundo o sistema monodactilar.
3.'' — Número do registro geral.
4.® — O número do dedo e sua designação; os dedos são numera¬

dos seguidamente, de 1 a 10, partindo do polegar direito e terminando
no mínimo esquerdo.

5.® — A fórmula dactiloscópica.
6.® — À direita da ficha é traçada uma vertical, de uma extremi¬

dade à outra; desta vertical partem oito linhas horizontais, destinadas
a receber as demais indicações de subtipos, conforme o desenho digital.

Êste sistema de classificação monodactilar é também empregado no
Panamá, onde são empregadas fichas um pouco diferentes.

4) Tipos Fundamentais e Subtipos. — Battley adotou os mesmos
tipos fundamentais do "Henry System", estabelecendo, porém, algumas
modificações quanto aos subtipos.
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a) Arco.
1.' — Plano.

2.' — Com aparência de presilha — tendo um delta ou pseudo-delta
à esquerda do dactilograma; êste desenho corresponde ao arco bifurcado
à direita ou arco dextro-apresilhado do Sistema de Vucetich.

3.' — Com aparência de presilha — tendo um delta ou pseudo-
delta à direita do dactilograma; corresponde ao arco bifurcado à esquer¬
da ou sinistro-apresilhado no Sistema de Vucetich.

4." — Tendiforme. — Êste tipo de arco é subdividido pela aplicação
do disco de Battley; coloca-se o centro do disco sobre o ápice do
ângulo formado pelas linhas papilares.

A subclassificação é dada pelo círculo onde cair a primeira linha
superior do sistema basilar.

Quando haja sobrecarga das fichas dêste subtipo, prossegue-se a
subclassificação, empregando-se os mesmos recursos que para a sub¬
classificação das presilhas.

b) Presilhas.
As presilhas são subclassiíiçadas da seguinte forma:
1.' — Radiais.

2.9 — Ulnares.

3.9 — Pela contagem das linhas — "ridge counting".
4.9 — Pela aplicação do disco de Battley, o que dará onze sub¬

grupos — A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L.

Coloca-se o disco de modo que o centro coincide com o ápice da
laçada mais central; a área de exame será a circunscrita pelo círculo
A — exceto nos casos dos subgrupos "J" e "K'', que veremos adiante.
Para as ilustrações, lançamos mão de presilhas internas e externas,
indiferentemente; pois, como já vimos as presilhas, são subdivididas em
duas grandes classes — Radiais e Ulnares — não havendo, pois, neces¬
sidade de ilustrar cada um dêstes subtipos.

Os onze subgrupos das presilhas obtidos pela aplicação do disco
de Battley, são os seguintes:

Subgrupo "A" — presilhas que têm a laçada central bem definida
e sem linha axial ou com duas linhas axiais, sem qualquer outra ca¬
racterística.

Subgrupo '"B" — presilha que apresentem qualquer característica
presa à laçada central.

Sub-grupo "C" — presilha que apresentem a laçada central bem
formada e com uma ou três linhas axiais, isoladas ou presas à laçada,
sem qualquer outra característica.

Subgrupo "D" — presilhas cuja laçada central apresente qualquer
■característica presa à esquerda ou correndo para a esquerda.
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Subgrupo "E".— presilhas cuja laçada central apresente qualquer
característica presa à direita ou correndo para a direita.

Subgrupo "F" — presilhas cuja laçada central apresente quais¬
quer características presas a ambos os lados ou correndo para' ambos
os lados.

Subgrupo "G" -— presilhas que apresentem uma espécie de "lago"
(encerro) no meio da laçada central, embora êste desenho não se apre¬
sente perfeitamente fechado; quando aparece um caso destes, respre-
zam-se as demais características que possam dar qualquer outra classi¬
ficação ao dactilograma.

Subgrupo "H" — presilhas que apresentem uma ou mais bifurca¬
ções voltadas para baixo, desde que a presilha e as bifurcações estejam
compreendidas no círculo "A" do disco.

Subgrupo "J" —- qualquer presilha cujo centro não possa ser com¬
preendido no círculo "A", de modo que esta área possa constituir zona
de exame.

Subgrupo "K" — presilhas cujo centro possua certas particulari¬
dades (como no caso das presilhas ganchosas do Sistema de Vucetich).

Subgrupo "L" — qualquer presilha que não possa ser incluída em
qualquer dos subgrupos acima.

5.'' -— Pela posição do delta. — Aplica-se o disco de modo que o
centro deste coincida com o ápice da presilha mais central e verifica-se
o círculo onde cair o delta.

c) Verticilos.
A subclassificação dos verticilos inclui as "presilhas de bolsa central".
A primeira subclassificação é feita colocando-se o "ponto" do disco

de Battley sôbre a extremidade da primeira linha curva que constitui
o núcleo; assim, a primeira subclassificação será dada pelo círculo
onde cair a extremidade inferior desta linha e designada, portanto,
pelas letras A, B, C, D, E, F, G, ou H.

A subdivisão dos verticilos em oito subgrupos é feita por três
métodos:

a) pela posição dos deltas em relação ao núcleo;
b) pela posição de um dos deltas em relação ao outro;
c) pela contagem de linhas.

O emprego destes três métodos permite levar a efeito cinco sub¬
divisões, na seguinte ordem:

1.® subdivisão — é dada pelo círculo (do disco de Battley) onde
cair o delta esquerdo;

2.® subdivisão — é dada pela posição de um dos deltas, em rela¬
ção ao outro (I-O-M) (V. "Elementos de 'Dactiloscopia", pág. 118) ;

3.® subdivisão — é dada pelo círculo onde cair o delta direito;
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4." subdivisão -— é dada pela contagem das linhas entre o delta
esquerdo e o centro;

5.' subdivisão — é dada pela contagem das linhas entre o delta
direito e o centro.

A posição dos deltas é dada, também, em letras, conforme o círculo
onde apareçam; para isto, coloca-se o ponto (do disco de Battley) sôbre
a extremidade da linha mais interior do núcleo.

Quando se der o caso do delta não aparecer num dos círculos A a
G, deverá ser considerado como pertencendo ao círculo H.

A subclassificação dos verticilos pela posição dos deltas, um em

relação ao outro, faz-se, também, pela aplicação do disco de Battley,
como vimos explicando; quando ambos os deltas caírem no mesmo
círculo, terão a classificação M, que corresponde a deltas convergentes
no Sistema Vucetich; as subclassificações I e O são obtidas pelo mesmo

processo.

Para a contagem das linhas nos verticilos, emprega-se o disco de
Galton e temos dois casos a considerar:

a) quando a parte inferior da linha mais central do núcleo —

ficar encerrada no círculo "A" do disco de Battley, contam-se as linhas
situadas entre o delta e o centro do núcleo, incluindo-se, portanto, na

contagem, esta linha mais interior;
b) quando a parte inferior da linha mais central do núcleo —

ultrapassa o círculo "A'' do disco de Battley, far-se-á a contagem das
linhas entre o delta e o ponto inferior do núcleo.

Sabemos que nos verticilos, alguns desenhos têm o núcleo em espi¬
ral; nestes casos, quando a espiral é pequena, pode dar-se o caso de
ficar compreendida no círculo "A"; outrossim, os verticilos em espiral
apresentam-se sob duas formas:

Primeira — espiral típica — em que uma linha se desenvolve da
direita para a esquerda ou, vice-versa, da esquerda para a direita,
descrevendo uma espiral inconfundível; (A-3 e A-4).

Segunda — espiral anelada — neste caso, a espiral apresenta-se
sob a forma de pequenos círculos que se envolvem; são mais ou menos
concêntricos.

Estas duas classes de desenhos são subclassificados em cinco cate¬

gorias, a saber:
A-l — quando o centro do núcleo é formado por uma única linha

circular, livre de qualquer característica;
A-2 — quando o centro é formado por uma única linha circular

envolvendo um ponto ou qualquer outro ponto característico;
A-3 — quando o centro do núcleo é formado por uma espiral que

se desenvolve da direita para a esquerda, ou seja no sentido contrário
ao dos ponteiros do relógio;
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A-4 — quando o centro é formado por uma espiral que se desen¬
volve da esquerda para a direita, ou seja, no sentido dos ponteiros do
relógio;

A-5 — desenho em espiral que não possa ser incluído em qualquer
das quatro categorias acima.

d) Presilhas de Bolsa Central — são classificadas como os ver-
ticilos.

e) Presilhas germinadas.
Passam pela seguinte subclassificação:
1.') Direção da presilha descendente —

I — para a direita — quando as linhas que formam esta
presilha se dirigem para a direita;

II — para a esquerda — quando, ao contrário, as linhas
formadoras da presilha descendente correm para a
esquerda.

2.1-') Círculo da presilha descendente — coloca-se o centro do
disco de Battley sôbre o ápice da presilha descendente mais central e
verifica-se o círculo onde estiver o ápice da presilha descendente mais
central; este dará a classificação.

3.') Contagem das linhas — procede-se, primeiramente, à conta¬
gem das linhas situadas entre as duas presilhas; depois, contam-se as
linhas situadas entre o ápice da presilha mais central descendente e o
delta respectivo; se a presilha descendente se dirigir para a esquerda,
contam-se as linhas entre o seu centro e o delta esquerdo; se se dirige
para a direita, contam-se as linhas entre o seu centro e o delta direito.

4.°) Posição dos deltas — um em relação ao outro (I-O-M).
f) Presilha de Bolsa Lateral.
Muitos desenhos deste tipo apresentam muita semelhança com as

presilhas geminadas; por isto, no presente sistema de classificação
monodactilar são consideradas presilhas de bolsa lateral, somente
aquelas que o sejam tipicamente.

Entretanto, estes tipos são muito raros; logo, não há necessidade
de se proceder á uma subclassificação muito detalhada.

São os seguintes os processos de subdivisão:
1." -— Radial e Ulnar — como no Sistema de Henry;
2." — Contagem das linhas — entre o delta e o centro da pre¬

silha ;

S.0 — Contagem das linhas — entre as duas presilhas, quando
fôr o caso;

4.' — Pelo círculo onde cair o delta.
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g) Compostos.
São muito raros; por isto, não há necessidade de subclassificação.
h) Acidentais.
São os desenhos que se não podem incluir na categoria de Arcos,

Presilhas ou Yerticilos; sendo pouco freqüentes, não há necessidade
de subclassificação.

i) Impressões defeituosas.
Dizem-se defeituosas as impressões dos desenhos digitais que apre¬

sentem cicatrizes de cortes, panarícios ou queimaduras.
Em geral, quando estas cicatrizes não atingem o sistema nuclear,

não alteram o desenho digital, procedendo-se à sua classificação e
subclassificação, normalmente.

No Sistema de Classificação Monodactilar de Battley, estas impres¬
sões são classificadas segundo as regras já estabelecidas e a ficha
marcada com a palavra "Scarred".

No caso em que a cicatriz seja pequena, de modo que possa ser
compreendida entre dois círculos, emprega-se o disco de Battley.

Quando se der o caso de um dos deltas de um verticilo, não apare¬
cer devido a uma cicatriz, será considerado como pertencendo ao mes¬
mo círculo em que cair o outro delta.

Quando ambos os deltas não aparecerem em conseqüência da cica¬
triz ou cicatrizes, considera-se a sua posição como sendo no ponto onde
começar o "repuxamento" das cristas papilares; aplica-se o mesmo
processo às presilhas cujo delta esteja inutilizado por uma cicatriz.

Se o núcleo de um desenho digital estiver ligeiramente alterado
por uma cicatriz, de modo que ainda se possa aplicar o disco de
Battley procede-se segundo as normas já estabelecidas.

As impressões defeituosas são subclassificadas segundo três cri¬
térios:

1.' — aquelas, nas quais a cicatriz não cria obstáculos à subclas¬
sificação, segundo as normas gerais; neste caso, procede-se
à classificação e subclassificação sendo arquivadas em últi¬
mo lugar, no respectivo subgrupo;

2.'' — aquelas, cujo núcleo é alterado por uma cicatriz, sem que,
contudo, impossibilite a classificação; são arquivadas no
fim da respectiva coleção;

3.ç •— as impressões cujo núcleo esteja alterado pela cicatriz;
são, também, arquivadas no fim da coleção.

j) Símbolos.
São empregados os mesmos do Sistema de Henry, com algumas

adaptações.
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Assim temos:

A -— Arco

Ac -— Acidentais

C — Compostos

CP -— Presilha de Bolsa Central (Central Pocket Loop)
LP ■— Presilha de Bolsa Lateral (Lateral Pocket Loop)
R -—- Rarial

T •— Arco Tendiforme

TL -— Presilhas geminadas (Twinned Loops)
U — Ulnar

W — Verticilo (Whorl)

"Scarred Prints" -— quando não seja possível classificar a impressão,
em conseqüência de uma cicatriz.

Traço oblíquo — dirigido para a direita òu esquerda, indicando a
direção das linhas; emprega-se nos arcos com aparência de presilha e
nas presilhas radiais e ulnares.

'í •£'. .

1) Arquivamento.
Conforme já vimos, para o arquivamento dos dactilogramas no

Sistemas de Classificação Monodactilar de Harry Battley, os dedos
são numerados, como se segue:

1 — Polegar direito
2 — Indicador direito

3 — Médio direito

4 — Anular direito

5 — Mínimo direito

G — Polegar esquerdo
7 — Indicador esquerdo

8 — Médio esquerdo

9 — Anular esquerdo

10 — Mínimo esquerdo.

Vimos também que o arquivo é constituído de onze gavetas: uma é
destinada ao índice onomático, ou melhor, fichário onomático; as
outras dez gavetas são destinadas ao arquivamento dos dactilogramas;
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assim; cada gaveta recebe as impressões de determinado dedo; daí se
conclui que as impressões são arquivadas dedo por dedo; dentro de
cada gaveta, ou seja, na coleção de cada dedo, é que os dactilogramas
são arquivados, pela respectiva fórmula fundamental e, dentro desta,
pelos subtipos, como se segue:

1 — Arcos

2 — Arcos tendiformes

3 •— Presilhas radiais

4 — Presilhas ulnares

5 — Verticilos (inclusive presilhas de bolsa central)
6 -— Presilhas geminadas

'7 — Presilhas de bolsa lateral

8 — Compostos
9 — Acidentais

10 — "Scarred Prints" — dactilogramas danificados por cicatriz
ou cicatrizes).

m) Fichário Onomático.
Êste fichário é organizado por ordem de número do registro geral;

tem a finalidade de prevenir a tomada das impressões em duplicata,
visando, ainda, o processo de descarga do arquivo quando se der o
caso do falecimento de um indivíduo identificado.

n) Impressões não identificadas.

Quando se der o caso do levantamento de impressões nos locais
de crime que não encontrem similar no arquivo (caso de criminosos
primários) ou quando um fragmento não possa ser perfeitamente clas¬
sificado, procede-se à sua fotografia; no primeiro caso, classifica-se e
arquiva-se na respectiva coleção; no segundo, dá-se a classificação mais
aproximada possível e arquiva-se.

SISTEMA MONODACTILAR — BERLINÊS.

1 Fundamentos do Sistema.

O Sistema Berlinês de classificação monodactilar adota três tipos
fundamentais:

a) Impressões com um delta — Grupo E — (Presilhas no Sis¬
tema Vucetich);

b) Impressões com dois ou mais deltas — Grupo O — (Verti¬
cilos no Sistema Vucetich) ;
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c) Impressões sem delta — Grupo U — (Arcos no Sistema
Vucetich).

Êstes tipos fundamentais, constituindo grupos, são subdivididos em
subgrupos que passaremos a estudar.

2 Impressões com um delta — Grupo E (Presilhas).

a) Subgrupo Modelo E (E.) — São as impressões que têm um
só delta à esquerda do dactilograma (Presilha Externa Normal no
Sistema Vucetich). Nas impressões deste modêlo, procede-se à contagem
das linhas situadas entre o delta e o ápice da presilha mais central.

b) Subgrupo Modêlo Ev. — São os desenhos que têm um só
delta à esquerda do dactilograma; as linhas descendentes do sistema
nuclear se desviam da sua trajetória normal, invadindo a trajetória das
linhas ascendentes (Presilhas Externas invadidas no Sistema Vuce¬
tich) ; também, neste modêlo, procede-se à contagem das linhas situa¬
das entre o delta e o ápice da laçada mais central.

c) Subgrupo Modêlo J. — São os desenhos que têm um delta à
direita (Presilha Interna normal no Sistema Vucetich). Neste modêlo
contam-se as linhas, como dissemos acima.

d) Modêlo Jv. — São os desenhos que apresentam um delta à
direita; as linhas do sistema nuclear, na sua trajetória descendente,
invadem a trajetória ascendente (presilha interna invadida no Sistema
Vucetich) ; também neste modêlo, contam-se as linhas.

3 Impressões com dois deltas Grupo O (Verticilos).
Êste grupo é dividido em 16 subgrupos; nos desenhos dêste tipo,

procede-se à contagem das linhas situadas entre o centro do núcleo e os
deltas direito e esquerdo; êste número de linhas é consignado sob a
forma de fração ordinária, tendo:

como numerador — o número de linhas situadas entre o
centro do núcleo e o delta direito;

como denominador — o número de linhas compreendidas
entre o centro do núcleo e o delta esquerdo.

São os seguintes os subgrupos dêste grupo:

a) Subgrupo Modêlo K — Círculo. — As linhas do sistema
nuclear descrevem uma espiral; o centro não apresenta nenhuma
característica (verticilo espiral no Sistema de Vucetich).
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b) Subgrupo Modêlo Ke. — Círculo com inclusão. — São dese¬
nhos do modêlo K, quando o centro do núcleo apresente uma caracte¬
rística qualquer.

c) Subgrupo Ka. -— Círculo com linha contígua. — O centro
do núcleo é constituído por uma curva fechada ou oval fechada, tendo
uma ou mais linhas contíguas.

d) Subgrupo Sr. — Espiral à direita. — O núcleo é formado
por uma espiral que se desenvolve da esquerda para a direita (dextró-
giro), ou seja, no sentido dos ponteiros do relógio (Verticilo Espiral
no Sistema Vucetich).

e) Subgrupo SI. — Espiral à esquerda. — O núcleo é formado
por uma espiral que se desenvolve da direita para a esquerda (sinis-
trógiro), ou seja, no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio
(verticilo espiral no Sistema Vucetich).

f) Subgrupo Dsr. -— Espiral Dupla à direita. — O centro do
núcleo é formado por duas linhas espirais que se desenvolvem parale¬
lamente no sentido dos ponteiros do relógio.

g) Subgrupo Dsl. — Espiral Dupla à esquerda. — O centro do
núcleo é formado por duas linhas espirais que se desenvolvem paralela¬
mente no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

h) Subgrupo Wl. — Turbilhão à esquerda. — As linhas nuclea¬
res se desenvolvem irregularmente, formando um turbilhão; considera-se
como centro do núcleo, a laçada mais interna que se desenvolva à
esquerda do observador, no dactilograma.

i) Subgrupo Wr. — Turbilhão à direita. — O centro é consti¬
tuído por linhas que se desenvolvem irregularmente, formando verda¬
deiro turbilhão; considera-se como centro do núcleo, a laçada mais
interna que se desenvolva à direita do observador, no dactilograma.

j) Subgrupo Wm. — Turbilhão mediano. —- O núcleo é for¬
mado por linhas que constituem turbilhão; a laçada central é formada
por linhas mais ou menos perpendiculares à prega interfalangeana,
ficando, portanto, situada mais ou menos a igual distância dos dois
deltas.

k) Subgrupo Zr. — Laços gêmeos à direita. — O centro do
dactilograma é formado por dois grupos de laçadas ou presilhas, de
modo que a presilha da direita fique um pouco acima da esquerda;
para que uma impressão possa ser incluída neste subgrupo, é preciso
que entre as duas presilhas haja, pelo menos, duas linhas contáveis
(Verticilo Sinuoso no Sistema Vucetich).
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1) Subgrupo Zl. — Laços gêmeos à esquerda. — Trata-se de
tipo idêntico ao Zr com a diferença de que a presilha esquerda eleva-se
mais à direita (Verticilo Sinuoso no Sistema Vucetich).

m) Subgrupo El. — Elipse. — O centro é constituído de linhas
que se desenvolvem formando elipse (Verticilo Ovoidal no Sistema
Vucetich.

n) Subgrupo Tr. — Bolsa à direita. — Os desenhos deste tipo
apresentam um delta à direita; as linhas nascem na borda esquerda
do dactilograma e sobem, dirigindo-se para a direita; ao descerem
formam uma espécie de gancho (Presilha Interna Ganchosa no Sistema
Vucetich) ; a contagem das linhas parte do delta direito.

o) Subgrupo Tl. — Bolsa à esquerda. — Trata-se do desenho
do tipo Tr com a diferença de que o delta esta à esquerda e a bolsa
ou gancho forma-se à esquerda do dactilograma (Presilha Externa
Ganchosa no Sistema Vucetich; contam-se as linhas a partir do delta
esquerdo.

p) Subgrupo Zl. — Modêlos irregulares. — São os desenhos
formados pela combinação de desenhos simples ou apresentando três
ou mais deltas; nestes tipos não se faz contagem de linhas.

4 Impressões com um delta —— Grupo U — (Arco).
Este grupo se subdivide em 6 subgrupos:
a) Subgrupo U (U). — As linhas papilares se desenvolvem da

direita para esquerda, através do campo do dactilograma.
b) Subgrupo Ue. — As linhas papilares se desenvolvem de um

lado ao outro do dactilograma; mais ou menos no centro, forma-se
uma presilha que se dirige para a direita (Arcos bifurcados à direita
no Sistema Vucetich).

c) Subgrupo Ui. — As linhas papilares se desenvolvem de um
lado ao outro do dactilograma; mais ou menos no centro, formam
uma presilha que se dirige para a esquerda (arcos bifurcados à
esquerda no Sistema Vucetich).

d) Subgrupo Uei. — Quando as linhas papilares formam, no
centro, uma presilha que se dirige para a direita e outra que corre
para a esquerda.

e) Subgrupo Uo. — Quando as linhas papilares chegam a descre¬
ver pequenos círculos, elipses, ovais, etc..

f) Subgrupo T. — Arco em Tenda. — As linhas que formam
o dactilograma, elevam-se, mais ou menos no meio, formando um
verdadeiro ângulo, mais ou menos perpendicular à prega interfalan-
geana.



5 Observação.

Quando um desenho possa receber a classificação primária sem
que, contudo, seja possível subclassificá-lo, a ficha será marcada com o
indicativo deste desenho primário seguido de um ponto de interrogação;
no arquivo, será colocada antes das fichas subclassificadas.

6 Arquivo.

Para o arquivamento faz-se mister adotar uma série de provi¬
dências, a saber:

a) Fórmula. — Esta consta de um número colocado do lado
esquerdo e ao alto, indicativo do dedo; os dedos são numerados segui¬
damente, a 1 a 10, a partir do polegar direito até o mínimo esquerdo;
ao centro, isto é, em seguida ao indicativo do dedo, coloca-se a letra
ou letras designativas do tipo e subtipos; à direita alta, coloca-se outro
número, indicativo do número de linhas; tratando-se de impressões do
Modelo O (Verticilos), as fichas serão dispostas pela ordem crescente
do numerador da fração, guardando, também, a mesma ordem entre
os denominadores; portanto, as fichas são arquivadas pela respectiva
fórmula monodactilar.

b) Impressões duvidosas. — Quando uma impressão admitir mais
de uma classificação, procede-se à sua fotografia, dando a cada cópia
uma classificação, arquivando, depois, todas as cópias nos respectivos
lugares.

c) Cartões indicadores. — As fichas das. diversas fórmulas são
separadas por .cartões indicadores.

d) Fichas com a mesma fórmula. — Nestes casos, as fichas são
dispostas pelo nome do identificado.

(Helmut Wuller — Die Klassifizierung der Einzelfingerandrucke
nach dem Berliner System — Berlim -— Sem data. — Tradução de
Evaristo C. Engelberg Jr.).

SISTEMA MONODACTILAR BRASILEIRO.
O Dr. Cláudio de Mendonça, do Ministério da Aeronáutica, ideou

uma chave de subclassificação empregada no Instituto "Félix Pacheco"
do Rio de Janeiro.

Baseado nesta mesma chave de subtipos, criou um sistema de
classificação monodactilar para uso da referida repartição, denominan-
do-o "Sistema Monodactilar Brasileiro".

Passaremos a descrever o sistema em aprêço.
As fichas são tomadas em cartões brancos e verdes, os., primeiros

para a mão direita e os últimos, para a esquerda.
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ARCOS

a) Simples:

Normal A-nm
Bextro-inclinado A-dx
Sinistro-inclinado A-sn

b) Angulares:

1) Arco baixo A-bx
A-bx

Dextro-apresilhado
dx.

Sinistro-apresilhado A-bx
sn.

2) Arco alto A-tl.

Piramidal A-tl.
pr.

Dextro-apresilhado A-tl.dx.

Sinistro-apresilhado A-tl.
sn.

PRESILHA INTERNA

a) Pequenas I-pa.

com m linhas I-pa.
m.

b) Médias i-pb.

com n linhas I-pb.
n.

c) Grandes I-pc.

com p linhas I-pc.
P-

d) Invadidas I-pvd.

Branda I-pvd.
br.

Profunda T'Pvd-
pr.

Verticilada I-pvd.vtc.
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PRESILHA EXTERNA

a) Pequenas E-pa.
E-pa.

com to linhas —

b) Médias E-pb.
E-pb.

com n linhas -

c) Grandes E-pc.
E-pc.

com p linhas ~

d) Invadidas E-pT.d.
E-pvd.

Branda

E-pvd.
Profunda ~

E-pvd.
Verticilada ~vtc

VERTICILOS

a) Espiral ®P-
Dextrógiro Sp.-dx.

Sp.-dx.
Deltas convergentes —— ;

Sp.-dx.
Delta direito divergente ddd

Sp.-dx.
Delta esquerdo divergente ded

Sp.-dx.
Deltas ambíguos amb

Sinistrógiro Sp.-sn.
Sp.-sn.

Deltas convergentes ——

ddd.
Delta direito divergente Sp.-Sn.

Sp.-sn.
Delta esquerdo divergente —df^j

Sp.-sn.
Deltas ambíguos amb.
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b) Sinuoso S.
S.

Deltas convergentes

Delta direito divergente

Delta esquerdo divergente

Deltas ambíguos

co.

S.
ddd.

S.

ded.

S.
amb.

c) Ovoidal O.

1) Vertical O.-vr.
O.-vr.

Deltas convergentes

Delta direito divergente .

Delta esquei'do divergente

Deltas ambíguos

co.

O.-vr.

ddd.

O.-vr.

ded.

O.-vr.
amb.

Oblíquos O.-bl.
O.-bl.

Deltas convergentes
co.

Delta direito divergente j1"ddd.

O.-bl.
ded.

O.-bl.

Delta esquerdo divergente

Deltas ambíguos amb.

d) Concêntrico Cr.

1) Centralizado Cr.-ce.
Cr.-ce.

Deltas convergentes

Delta direito divergente .

Delta esquerdo divergente

Deltas ambíguos

CO.

Cr.-ce.
ddd.

Ci-.-ce.

ded.

Cr.-ce.

amb.

2) Acentralizado Cr.-ace.
Cr.-ace.

Deltas convergentes
co.
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Cr.-ace.
Delta direito divergente —

Cr.-ace.
Delta esquerdo divergente —dedT"

Cr.-ace.
Deltas ambíguos amb.

e) Vorticiforme ^°"
1) Dextrógiro Vo.-dx.
2) Sinistrógiro Vo.-sn.

TIPOS ESPECIAIS

Duplas

Presilhas sobrepostas Dp.-so.
Presilhas opostas Dp.-op.

Ganchosas

Presilhas ^
Presilha interna

' Presilha externa E-pg.
Verticilos Vg.

Vg.
Deltas convergentes

Vg.
Delta direito divergente

Vg.
Delta esquerdo divergente ~~didT

Vg.
Deltas ambíguos amt)

ANÔMALAS

1) Amputações
Total AmP-
Parcial 0 (zero)

2) Anquiloses Ank.
3) Cicatrizes C-de.
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a) Corte So.
b) Pústula Cp.

Branda Co.-br.
Profunda Co.-pr.

c) Sindactilia Sin.
d) Ectodactilia . Ectr.
e) Polidactilia Pol.
f) Megalodactilia Meg.
g) Microdactilia Mier.

SISTEMA MONODACTILAR DECIMAL

Baseado no Sistema Monodactilar de Dewey, o Sr. Roberto Thut,
do Arquivo Monodactilar do Serviço de Identificação de São Paulo,
criou um sistema de classificação monodactilar para uso da referida
repartição.

O presente sistema apresenta a vantagem de ser extremamente
simples e permitir grande desdobramento das fórmulas, pois, estas são
organizadas segundo o sistema decimal.

Instituiu os seguintes valores para os diversos tipos fundamentais
e subtipos.

Anômalas 0

Plano 1

Angular 2
Arco — 1 -i

Bifurcado à direita 3

Bifurcado à esquerda 4

Presilhas — segundo o Sistema de Vucetich, são subdivididas em
Internas — 2 — externas -—- 3 —. Os subtipos de presilhas são os
mesmos tanto para as Internas como para as Externas; assim, teremos:

Núcleo não classificado 0

f Pequena 1
Normal — 1 Média 2

Grande 3

Presilha Interna — 2

Presilha Externa — 3 í Pequena 1
Invadida — 2 ■S Média 2

I Grande 3

Dupla •— 3
Ganchosa -— 4
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A. contagem exata das linhas é feita apenas nas presilhas nor¬
mais e invadidas.

Além da primeira subclassificação em pequenas, médias e gran¬
des, consigna-se o número exato de linhas, a saber:

Pequenas — acrescenta-se o número exato de linhas;
Médias — acrescenta-se um número convencional, isto é:

7 linhas

8 linhas

9 linhas

10 linhas

11 linhas

Grandes — como nas presilhas médias, acrescenta-se um número
convencional:

12 linhas 1
13 linhas 2
14 linhas 3
15 linhas 4
16 linhas 5
17 linhas 6
18 linhas 7
19 linhas

20 ou mais linhas

Verticilo — 4

Núcleo não classificado
Espiral
Ovoidal

Sinuoso

Duvidoso

Delta não classificado .

Delta direito divergente
Deltas esquerdos divergentes
Deltas convergentes

Os verticilos com os deltas não classificados, e os demais subtipos
pela configuração do núcleo, são subclassificados pela posição dos
deltas.
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Combinado os valores correspondentes ao tipo fundamental e sub¬
tipos, teremos as fórmulas monodactilares correspondentes a cada
desenho digital.

Estas combinações podem resultar em dezenas, centenas ou mi¬
lhares, segundo o tipo do desenho digital.

Inicialmente, observemos que cada tipo fundamental é dividido
em, apenas, quatro subtipos.

Nos arcos não há necessidade de subdividir os subtipos como

acontece com as presilhas e verticilos.

Assim, as fórmulas monodactilares dos arcos não vão além das
dezenas.

As fórmulas dos verticilos são tôdas centenas e as das presilhas
dezenas, centenas ou milhares.

Exemplos:

Arcos. — Suponhamos que tenhamos de classificar um arco
angular; já vimos que êste tipo fundamental é designado pelo alga¬
rismo 1 e que o subtipo angular é designado pelo algarismo 2; teremos,
portanto, 12.

Se se tratasse de um arco bifurcado à esquerda, veríamos que êste
subtipo é designado pelo algarismo 4; logo, teríamos 14.

Presilhas. — Se tivéssemos uma presilha que facilmente pudés¬
semos classificar como interna, sem, contudo podermos subelassificá-la;
seria, portanto, uma presilha com o núcleo não classificado, designado
por zero; teríamos, então, 20.

Se tivéssemos uma presilha externa, normal, média, com 9 linhas;
a fórmula seria a seguinte:

Presilha externa 3

Normal 1

Média 2

9 linhas 3, portanto, 3123.

Verticilos. — A maior fórmula não vai além das centenas. A
casa das unidades corresponde aos deltas, a das dezenas ao subtipo do
núcleo e a das centenas o tipo fundamental; portanto, esta última será
sempre 4.

Assim, se tivéssemos um verticilo sinuoso, com odelta direito
divergente teríamos a fórmula:
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Vertici! o
4

Sinuoso 3

Delta dir. div. 1, portanto, 431.

Pela ligeira exposição que fizemos, verifica-se que o Sistema
Monodactilar Decimal é muito simples e prático, podendo ser assimi¬
lado com grande rapidez e facilidade.

Quanto à sua eficiência, apenas podemos adiantar que o Arquivo
Monodactilar do Serviço de Identificação do Estado de São Paulo,
tem apresentado um número relativamente grande de laudos, resultantes
da identificação de impressões colhidas nos locais de crime.

Ainda, não são poucos os casos em que esta importante secção da
polícia paulista tem apresentado laudos sem qualquer indicação da
delegacia requisitante, baseando-se, portanto, exclusivamente, na prova
dactiloscópica.

Êste fato vem provar a eficiência do sistema adotado pela Polí¬
cia de São Paulo.

O Sistema Monodactilar Decimal é usado na Polícia de São Paulo,
como já vimos, e, também, na Polícia do Estado de Pernambuco,
havendo possibilidade de vir a ser adotado no Estado do Pará, onde,
até 1940, não havia arquivo monodactilar.

Passaremos a dar o formulário completo do sistema em apreço.
Na Polícia do Estado de São Paulo, o Arquivo Monodactilar foi

criado pelo ato n.° 992, de 24-6-1935 do Dr. Artur Leite de Barros
Júnior, então Secretário da Segurança Pública.

ANÔMALAS
0

ARCOS

Plano

Angular . . . .

Bifurcado à direita.

Bifurcado à esquerda

11

12

13

14

PRESILHA INTERNA

Núcleo não especificado
Tamanho duvidoso

Pequena

20

200

201
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í

Linhas não contadas 2010

1 linha 2011

2 linhas 2012

3 linhas 2013

4 linhas 2014

5 linhas 2015

6 linhas 2016

Média 202

Linhas não contadas 2020

7 linhas 2021

8 linhas 2022

9 linhas 2023

10 linhas 2024

11 linhas 2025

Grande 203

Linhas não contadas 2030

12 linhas 2031

13 linhas 2032

14 linhas 2033

15 linhas 2034

16 linhas 2035

17 linhas 2036

18 linhas 2037
19 linhas 2038
20 linhas 2039

Típica, ou normal 21

Tamanho duvidoso 210

Pequena 211

Linhas não contadas 2110

1 linha 2111

2 linhas 2112

3 linhas 2113



2114

2115

2116

212

2120

2121

2122

2123

2124

2125

213

2130

2131

2132

2133

2134

2135

2136

2137

2138

2139

22

220

221

2210

2211

2212

2213

2214

2215

2216

464

4 linhas.

5 linhas.

6 linhas.

Média

Linhas não contadas

7 linhas.

8 linhas.

9 linhas.

10 linhas.

11 linhas.

Grande

Linhas não contadas

12 linhas.

13 linhas.

14 linhas.

15 linhas.

16 linhas.

17 linhas.

18 linhas.

19 linhas.

20 linhas ou mais

Invadida ....

Tamanho duvidoso

Pequena ....

Linhas não contadas

1 linha .

2 linhas.

3 linhas.

4 linhas.

5 linhas.

6 linhas.



Média 222
Linhas não contadas 2220

7 linhas 2221
8 linhas 2222
9 linhas 2223

10 linhas 2224
11 linhas 2225

Grande 223
Linhas não contadas 2230
12 linhas 2231
13 linhas 2232
14 linhas 2233
15 linhas 2234
16 linhas 2235
17 linhas 2236
18 linhas 2237
19 linhas 2238
20 linhas ou mais 2239

Ganchosa 23

Dupla 24

PRESILHA EXTERNA

Núcleo não especificado 30
Tamanho duvidoso 300
Pequena 301

Linhas não contadas 3010
1 linha 3011
2 linhas 3012
3 linhas 3013
4 linhas 3014
5 linhas 3015
6 linhas 3016
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Média . 302

Linhas não contadas 3020

7 linhas 3021

8 linhas 3022

9 linhas 3023

10 linhas 3024

11 linhas 3025

Grande 303

Linhas não contadas 3030

12 linhas 3031
13 linhas 3032
14 linhas 3033
15 linhas 3034

16 linhas 3035

17 linhas 3036

18 linhas 3037

19 linhas ' 3038

20 linhas ou mais 3039

Típica ou normal 31
Tamanho duvidoso . . - 310

Pequena 311
Linhas não contadas 3110

1 linha 3111

2 linhas 3112

3 linhas 3113

4 linhas 3114

5 linhas 3115

6 linhas 3116

Média 312

Linhas não contadas 3120

7 linhas 3121

8 linhas 3122

9 linhas 3123
10 linhas 3124
11 linhas 3125
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Grande 313
Linhas não contadas . . . . . 3130
12 linhas 3131
13 linhas 3132
14 linhas 3133
15 linhas 3134
16 linhas 3135
17 linhas 3136
18 linhas 3137
19 linhas 3138
20 linhas ou mais 3139

Invadida . ..." 32
Tamanho duvidoso 320
Pequena 321

Linhas não contadas 3210
1 linha 3211
2 linhas 3212
3 linhas 3213
4 linhas 3214
5 linhas 3215
6 linhas 3216

Média 322
Linhas não contadas ...... 3220

7 linhas 3221
8 linhas 3222
9 linhas 3223

10 linhas 3224
11 linhas 3225

Grande 323
Linhas não contadas 3230
12 linhas 3231
13 linhas 3232
14 linhas 3233
15 linhas 3234
16 linhas 3235

'
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17 linhas 3236
18 linhas 3237
19 linhas 3238
20 linhas ou mais 3239

Ganchosa 33

Dupla 34

VERTICILO

Núcleo não classificado 40
Deltas não classificados 400
Delta direito divergente 401
Delta esquerdo divergente 402
Deltas convergentes 403

Espiral 41
Deltas não classificados 410
Delta direito divergente 411
Delta esquerdo divergente 412
Deltas convergentes 413

Ovoidal 42

Deltas não classificados 420
Delta direito divergente 421
Delta esquerdo divergente 422
Deltas convergentes 423

Sinuoso 43

Deltas não classificados 430
Delta direito divergente 431
Delta esquerdo divergente 432
Deltas convergentes 433

Duvidoso 44

Deltas não classificados 440
Delta direito divergente 441
Delta esquerdo divergente 442
Deltas convergentes 443
Ganchoso 45
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DEFEITUOSO 5

Cicatriz

Amputação

50

51

("Arquivos de Polícia e Identificação" — n.1' 1 — pág. 35
— São Paulo — Abril de 1936).

SISTEMA MONODACTILAE DE SAGREDO.

1) Fundamentos do Sistema.
Êste sistema de classificação monodactilar baseia-se no de classi¬

ficação decadaetilar de Olóriz, derivado do Sistema Vucetich, adotando,
igualmente, quatro tipos fundamentais, porém, com denominação di¬
ferente.

A classificação monodactilar é feita de tal forma que, obtido um
único dactilograma, ou seja, uma só ficha do arquivo monodactilar,
pode-se obter a individual dactiloscópica.

As fichas para o arquivo monodactilar são tomadas em cartões de
côres diferentes que daremos quando estudarmos os tipos fundamen¬
tais; para isto, faz-se mister tomar primeiramente a individual dactilos¬
cópica para, em seguida, se proceder à tomada das impressões em fichas
apropriadas para o arquivo monodactilar.

Sagredo adotou a tomada dos dedos polegares, indicadores, médios
e anulares; desprezou os mínimos porque, segundo afirma, raramente
aparecem nos locais de crime.

Os dedos são designados por iniciais, como se segue (os dedos da
mão esquerda terão o expoente 2 ao lado da inicial) :

I — indicadores

M -— médios

A — anulares.

2) Tipos Fundamentais e Subtipos.
Neste sistema de classificação monodactilar, há quatro tipos fun¬

damentais que passaremos a estudar, detalhadamente, com os respecti¬
vos subtipos; estes quatro tipos são os seguintes: adeltos -— monodeltos
que se subdividem em dextrodeltos e sinistrodeltos e bideltos.

a) Adeltos. — Êste desenho digital corresponde ao arco no Sis¬
tema Vucetich.

Sagredo adotou a cór rosa para as fichas destinadas a receber
uma impressão dêste tipo.

P — polegares
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Subtipos. — Passaremos a dar os subtipos do tipo adelto e seus
■correspondentes no sistema de Vucetich, em grifo; neste trabalho
seguimos a chave de subclassificação adotado pelo Serviço de Identifi¬
cação do Estado de São Paulo.

Adelto puro — plano.
Com ponto de confluência à direita — bifurcado à esquerda.
Com ponto de confluência à esquerda — bifurcado à direita.
Com ponto central — angular quando tenha tendência para bi-

furcar-se à direita ou esquerda.
Piniforme direito-angular — quando as linhas correm em maior

número para a direita do dactilograma.
Piniforme esquerdo-angular — quando a maior parte das linhas

corre para a esquerda do dactilograma.
Piniforme médio-angular — quando as linhas se elevam manten¬

do-se mais ou menos perpendiculares à prega interfalangeana.
b) Monodeltos. — Êste tipo corresponde à presilhas no Sistema

Vucetich.

Os desenhos monodeltos são subdivididos em duas classes: dextro-
deltos e sinistrodeltos; os primeiros correspondem à presilhas internas
e, os últimos, às presilhas externas no Sistema Vucetich.

Subtipos. — Como fizemos com o subtipos do tipo adelto, daremos
diante de cada subtipo dos monodeltos, os correspondentes do Sistema
Vucetich.

Os desenhos digitais do tipo dextrodelto são tomados em fichas de
côr branca e os sinistrodeltos em fichas brancas com tarja preta.

Reto — presilha normal com uma linha axial.
Birreto — presilha normal com duas linhas axiais.
Trirreto — presilha normal com 3 linhas sexuais.
Forquilha — presilha normal — a laçada central apresenta-se

livre, isto é, sem linha axial.
Presilha — presilha invadida — ou quando as duas laçadas mais

centrais se achem entrelaçadas.

Interrogante ■— presilha ganchosa — ou quando o núcleo apresente
uma configuração semelhante ao ponto de interrogação.

Indefinido —■ quando o desenho digital apresente todos os caracte¬
rísticos de presilhas sem que o sistema nuclear possa ser enquadrado em
alguma das subclassificações acima.

c) Bideltos. — Êste tipo de desenho digital corresponde aos verti-
cilos no Sistema Vucetich.

Sagredo estabeleceu a côr verde-claro para estes desenhos.
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Subtipos. — O tipo bidelto tem a seguinte subclassificcação; dare¬
mos em grifo os subtipos correspondentes no Sistema Vucetich, seguindo,
ainda, a chave de subclassificação adotada pelo Serviço de Identificação
do Estado de São Paulo.

Circular — espiral — quando o centro se apresenta em forma de
anéis, isto é, os círculos do centro rruclear são isolados uns dos outros.

Elíptico — ovoidal.
Espiral — êste subtipo se subdivide em dextrógiro e sinistrogiro.

Corresponde ao verticilo espiral no Sistema Vucetich.
Ganchoso — verticilo ganchoso e presilha dupla.
Sinuoso -— verticilo sinuoso.
Indefinido — verticilo duvidoso.
O tipo bidelto é ainda subclassifiçado pela situação do delta:

Externo-delta.

Interno-delta.

Médio-delta.

3) Classificação e Subclassificação.
Como já vimos, neste sistema de classificação monodactilar as im¬

pressões são tomadas em fichas de cores prèviamente estabelecidas para
cada tipo fundamental:

Adelto — côr rosa.

Dextrodelto — branca.
Sinistrodelto — branca com tarja preta.
Bidelto — verde-claro.

As fórmulas são consignadas por ineio de iniciais, precedidas da
inicial do dedo; quando êste fôr da mão esquerda, levará o expoente 2.

Não se fará nenhuma referência ao tipo fundamental, já indicado
pela própria côr da ficha.

Passaremos a estudar as fórmulas correspondentes a cada tipo
fundamental, separadamente.

a) Tipo Adelto:
Puro

Com ponto de confluência à direita .

Com ponto de confluência à esquerda .

Piniforme direito

A

A

c.d.

A

c.i.

A

p.d.



Piniforme esquerdo .

A

Piniforme médio .

p.i.
A

p.m.

b) Tipo Monodelto:

As fórmulas dos subtipos do tipo monodelto são apresentadas sob
a forma de fração ordinária, tendo:

l.9 — como numerador — a inicial indicativa do dedo e as do
subtipo;

2.9 -— como denominador — o número de linhas.

Os subtipos são designados pelas seguintes iniciais:

Indefinido Ind.

c) Tipo Bidelto:

Como para o tipo monodelto, as fórmulas do tipo bidelto são
escritas sob a forma de fração ordinária, tendo:

l.9 — como numerador — a inicial indicativa do dedo e as do
subtipo; segue-se a subclassificação pela situação do delta,
separada da do subtipo pela configuração do núcleo, por
um hífen;

2.9 — como denominador — a forma do delta, segundo a tábua de
Olóriz.

A subclassificação pela situação do delta, obedece ao seguinte
critério: quando se tratar de deltas divergentes, classifica-se, apenas,
o delta divergente, isto é, o que estiver mais próximo do núcleo; quando,
porém, os deltas forem convergentes, classifica-se o situado à esquerda
do observador.

Os subtipos pela configuração do núcleo, são designados pelas
seguintes letras:

Reto

Birreto .

Trirreto

R.

B.

T.

Forquilha
Presilha

H. (do espanhol — horquilla)
P.

Circular

Elíptico
Espiral .

Ganchoso

Sinuoso

Indefinido

C.

C.

E.

G.

S.

Ind.
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SISTKMA NUCLEAR (V. "Análise das Impressões Digitais").
SISTEMAS PALMARES (V. "Identificação Palmar").

SISTEMA PALMAR DE FELISBELLO BELETI

Os tipos fundamentais são três:
SIMPLES

RECURVO

VERTICILADO.

Êsses tipos fundamentais são subdivididos da seguinte maneira:
SIMPLES

Ç normal.
I

Triangulado alto angulado .

(__ embrionário :! leve

acentuado

Ç normal.
Triangulado baixo <J angulado .

embrionário

RECURVO

Marginal

Central

Típico

Oposto

:i leve

acentuado

{PequenoMédio
Grande

Renifoi-me.

Cilíndrico .

Ponteagudo
Repetido .

Curvado para cima
Curvado para baixo

Idêntica subclassificação

VERTICILADO

í Núcleo aproximado
/ Afastados
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Abreviaturas:

Simples S
Recurvo R
Verticilado V

Triangulado alto Trl
Triangulado baixo Trb
Marginal Ma
Central Ct

Trigonocéfalo Trg
Reniforme Ren
Cilíndrico Cil
Ponteagudo Pon
Duplo Dup
Típico Tip
Oposto i Op
Anômalos An
Cicatrizes Ci
Normal Nor

Angulado Ang
Embrionário Emb

Pequeno Peqn
Médio Med
Grande Gra
Curvado para cima Cur-cm
Curvado para baixo Cur-ba
Núcleos aproximados .-i . Nap
Núcleos afastados Naf
Corte Cr.
Pústulas Pa

SISTEMA PALMAR DE STOCKIS.

Lançamento do Sistema. — Stockis publicou na ''Revue de Droit
Penal e de Criminologie", número de janeiro e fevereiro de 1911, o
seguinte sistema de identificação.

Fundamento. — Baseia-se no tomada, classificação e arquivamento
da impressão palmar, sob o fundamento de se conseguir maior número
de elementos para confronto, do que os fornecidos pela simples impres¬
são digital; parte do princípio de que a impressão palmar apresenta
maior superfície que a digital, portanto, maior abundância de pontos
característicos, maior facilidade de confronto.
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Classificação. — Para efeito de tomada classificação da impressa»
Stockis divide a palma da mão em três regiões, a saber:

1.*) tenar

2.') hipotenar
3.') superior

classifica o desenho palmar em:

1.'' — arco

2.' — presilhas
3.9 — verticilos

4.9 —• anômalos

(Fernando Ortiz — "La Identificación Dactiloscopica",
Havana — 1913; Ferrer — "Manual de Identificación Ju¬
dicial", Madrid, 1921 — J>ág. 165).

SISTEMA PALMAR DE WILDER.

Lançamento do Sistema. — H. H. Wilder publicou na "Popular
Science Monthy", vol. 63, pág. 385, o seu sistema de classificação pal¬
mar, em 1903.

Fundamento. — Idêntico ao de Stockis.
Classificação. — Wilder dividiu a palma da mão em cinco regiões

a saber:

1.*) hipotenar
2.") tenar

3.") primeira interdigital
4.') segunda interdigital
5.') terceira interdigital

(Fernando Ortiz — "La Identificación Dactiloscopica",
Havana — 1913).

SISTEMAS PLANTARES (V. "Identificação Plantar").
SISTEMA TELEDACTILOSCÓPICO (V. Teledactoloscopia).
SISTEMA TELEDACTILOSCÓPICO DE JORGENSEN.

1) Fundamento do Sistema.
São os seguintes os fundamentos do Sistema Teledactiloscópico de

Jorgensen:

a) Numeração dos dedos.
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Os dedos são numerados da seguinte maneira:

1 — índice direito

2 — médio direito

3 — anular direito

4 — mínimo direito

5 -— polegar direito
6 — índice esquerdo
7 — médio esquerdo
8 — anular esquerdo
9 — mínimo esquerdo

10 — polegar esquerdo.

As fórmulas são numerais; os dedos são distinguidos pela ordem
do algarismo correspondente ao tipo fundamental, na fórmula.

Esta é dada em duas séries de algarismos: a primeira corresponde
à mão direita e a segunda à esquerda.

Exemplo: 31417 — 22555.
O primeiro grupo de algarismos — 31417 — corresponde à mão

direita e o seguindo grupo — 22555 — à mão esquerda. Estes alga¬
rismos correspondem aos tipos fundamentais (V. "Tipos Fundamentais"
neste artigo).

Assim, temos:

na primeira série de algarismos — 31417:
3 para o índice direito
1 para o médio direito
4 para o anular direito
1 para o mínimo direito
7 para o polegar direito

na segunda série de algarismos — 22555:
2 para o índice esquerdo
2 para o médio esquerdo
5 para o anular esquerdo
5 para o mínimo esquerdo
5 para o polegar esquerdo.

b) Instrumental■ s

Consiste, apenas, em um cubo de vidro; a parte superior é esférica
convexa e a inferior, plana; sôbre a última acham-se traçadas duas
linhas perpendiculares N-S (Norte-Sul) e E-W (Este-Oeste) ; o ponto de
encontro das duas linhas é assinalado com a letra O e corresponde ao

centro da lente; o cruzamento das linhas N-S e E-W divide a lente em
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Fig. 185

quatro setores, cada um dos quais é dividido em dois, perfazendo o total
de oito setores, numerados, seguidamente, da esquerda para a direita,
isto é, no sentido do movimento dos ponteiros do relógio; ao Sul de E-W
são traçadas duas linhas paralelas a esta, distando, a primeira 4 nuns.
e assinalada com as letras XY; o espaço compreendido entre E-W e X-Y
é denominado zona de detalhes; a segunda paralela dista 4 mms. de
X-Y; a Este da linha N-S, é assinalada X-Z (mais ou menos metade
de X-Y) que serve para a contagem das linhas papilares, dispensando,
assim, o emprêgo do disco de Galton. (Fig. 185).

c) Tipos Fundamentais.
Jorgensen adotou oito tipos que designou pelos algarismos

abaixo:

Tipo 1 — arco.

Tipo 2 — arco tendiforme.
Tipo 3 — presilha com delta à esquerda (externa no Sistema

Vucetich).

Tipo 4 — presilha com delta à direita (interna no Sistema
Vucetich).

Tipo 5 — Verticilo.
Tipo 6 — Presilha dupla (Verticilo Sinuoso no Sistema

Vucetich).

Tipo 7 -r- Acidentais.
Tipo 0 — Ausência de dedo.

Tipos de Transição •— Têm o valor do tipo mais aproxi¬
mado ; a fórmula é escrita sob a forma de fração ordinária,
tendo, còmo numerador, o valor do tipo mais aproximado e,
como denominador, o valor secundário.



— 478 —

d) Pontos Terminais.

1) Delta ou "outer terminus".
O delta pode ser definido como sendo o "ponto de encontro dos

três sistemas de linhas" ou, ainda, "pequenos ângulos formados por
linhas papilares".

2) "Inner Terminus".
Nas presilhas, é constituído pelo ápice da laçada mais central;

nos verticilos é o ponto mais alto da curva mais central; nos arcos
tendiformes é o ponto mais alto do arco mais central.

e) Pontos Característicos.
São computados os seguintes pontos característicos, com os valores

abaixo:

1 — encerro,

2 — bifurcação,
3 ■—■ confluência,
4 — gancho — croché — haste — tem a forma da extre¬

midade de uma agulha de "croehet"; recebe o valor 4
ou 5, segundo siga a direção dos ponteiros do relógio
ou se apresente no sentido contrário;

6 — comêço de linha,
7 — fim de linha,
8 — delta em espirais duplos em qualquer sentido,
9 — ilhota,

10 — cortada.

A figura 186 representa uma impressão digital ampliada, cujos,
pontos característicos estão assinalados por meio de setas numeradas;
damos, a seguir, a enumeração destes pontos característicos; devemos
lembrar que a sua leitura é feita sempre da esquerda para a direita,
isto é, no sentido do movimento dos ponteiros do relógio:

1 Princípio de linha
2 Fim

3 Bifurcação
4 Confluência
5 Princípio de linha
6

7

Confluência de linhas
" » »

8
9

r " }}

» » )}

10 Encerro
11 Bifurcação
12 Fim de linha
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13 Bifurcação
14 Princípio de linha
15 Bifurcação
16

"

17 Confluência de linhas
18

» » 55

19 Fim de linha
20 Principio de linha
21 Fim de linha
22 55 55 55

23
55 r if

24
55 55 55

25 55 55 ff

26 Confluência de linhas
27

55 55 55

28
55 55 55

29 Fim de linha
30 Bifurcação
31 Confluência de linhas
32 Encêrro

33 Confluência de linhas
34

55 55 55

35 Princípio de linha
36 Bifurcação
37 Confluência de linhas
38 Bifurcação
39

40

41

42 Princípio de linha

f) Fórmulas.
As fórmulas são de dois tipos: Gerais e Monodactilares; tanto as

Gerais como as Monodactilares se subdividem em duas categorias cada
uma; estudaremos, isoladamente, cada tipo de fórmula:

1) Fórmulas Gerais.
Estas fórmulas recebem, o nome de "Fórmulas de Registro".
Como vimos acima, há dois tipos desta fórmula, a saber:
1.' — Fórmula Geral I ou GI. — Corresponde à fórmula dactilos-

cópica; obtem-se dando-se o algarismo correspondente ao desenho
digital apresentado pelos dedos (ver "1 — a) Numeração dos dedos"
e "3 — Tipos Fundamentais" — neste artigo).

Não há necessidade do emprego da lente de Jorgensen, para se
obter esta fórmula.

Exemplo: GI — 75555 — 55555.
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O primeiro grupo de algarismos representa a mão direita e o
segundo, a mão esquerda.

2." -— Fórmula Geral II ou GIL — Êste tipo de fórmula se sub¬
divide em duas categorias designadas por Glla e Gllb; para a obtenção
destas fórmulas torna-se necessário o emprego da lente.

Fórmula Glla. — Para fins de simples elucidação, recordemos
que, no Sistema Vucetich as presilhas são subclassificadas, primeira¬
mente, em pequenas, médias e grandes, segundo o número de linhas
compreendidas entre o delta e o ápice da presilha mais central; quando
crescem muito os maços contendo tais fichas é que se passa à contagem
exata das linhas; ainda, no Sistema Vucetich, a subclassificação das

Fig. 186
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presilhas é feita em todo e qualquer dedo que exiba êste desenho; os
vertieilos são subclassificados pela posição dos deltas em qualquer dedo
em que se apresentem.

No Sistema de Henry, porém, a subclassificação das presilhas e
vertieilos, só se faz nos indicadores e médios, quando apresentem estes
desenhos; estas subclassificações são indicadas por certos valores, como
veremos adiante.

O Sistema Teledactiloscópico de Jorgensen é baseado no Sistema
Dactiloscópico de Henry, seguindo, também, êste critério.

Assim, a fórmula Glla é obtida da seguinte maneira: observa-se
o desenho exibido pelos dedos n.?s 1 (indicador direito), 2 (médio di¬
reito), 6 (indicador esquerdo) e 7 (médio esquerdo); se êste desenho
fôr uma presilha ou verticilo, procede-se à sua subclassificação, dando-
lhe o valor que lhe corresponde e que são os seguintes:

Presilhas nos indicadores —

1 a 9 linhas -— valor 1;

mais de 9 linhas — valor 2.

Presilhas nos médios ■—

1 a 10 linhas — valor 1;
mais de 10 linhas — valor 2.

Vertieilos nos indicadores ou médios —

os valores são atribuídos à posição dos deltas.

Valor 1 — êste valor é dado à subclassificação I, que passaremos
a explicar: quando o ramo inferior do delta situado à esquerda
do observador passa por cima do ramo inferior do delta situa¬
do à direita, dirigindo-se para dentro do núcleo; corresponde
ao delta esquerdo divergente no Sistema Vucetich;

Valor 2 ■— quando os ramos inferiores de ambos os deltas se en¬
contram, tendo, portanto, a subclassificação M; corresponde
aos deltas convergentes no Sistema Vucetich; é conveniente
notar que no Sistema Vucetich, só se dá esta subclassificação,
quando os ramos inferiores de ambos os deltas se encontram;
no Sistema de Henry e no de Jorgensen, tolera-se a interpo¬
sição de duas linhas papilares entre os ramos inferiores dos
deltas;

Valor 3 — quando o ramo inferior do delta esquerdo passa abaixo
do ramo inferior do delta direito, dirigindo-se para fora do
sistema nuclear; tem, no Sistema de Henry a subclassificação 0,
e corresponde ao delta direito divergente, no Sistema Vucetich.

A fórmula Glla é sempre precedida da fórmula GI, constando,
portanto, de três grupos de algarismos.
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Exemplo: GI — 35333 — 54444.
Suponhamos que a presilha do dedo n.9 1 (indicador direito), tenha

8 linhas; o verticilo do dedo n.9 2 (médio direito), tenha a subclassifi-
cação M, isto é, tenha os deltas convergentes e o do dedo n.9 6 (indica¬
dor esquerdo), seja subclassificado como I, isto é, delta esquerdo diver¬
gente; a presilha do dedo n.9 7, (médio esquerdo), tenha 11 linhas.

Teríamos, então, a fórmula 1232.
Como já vimos, a fórmula Glla, que, no caso apresentado seria

1233, é sempre precedida da fórmula GI (dactiloscópica), constando,
portanto, de três grupos de algarismos; assim, no caso proposto, a
fórmula completa, seria:

35333 — 54444 — 1232.
Quando nos dedos 1, 2, 6 ou 7 aparecer um desenho que não seja

presilha, verticilo ou presilha dupla, não será computado.
Fórmula Gllb. — Esta fórmula é uma continuação ou prolonga¬

mento da fórmula Glla.
Obtem-se contando-se as linhas situadas entre o delta e o ápice da

laçada mais central nas presilhas e subclassificando-se os verticilos
e presilhas duplas nos dedos 1 a 5, isto é, em todos os dedos da mão
direita.

Como nos arcos tendiformes não é possível proceder-se à contagem
das linhas, mede-se a "tenda" do tôpo à base e escreve-se o número
de milímetros encontrados.

A fórmula Gllb é escrita em seguida à Glla; os valores seguem,
também, a sua ordem natural, isto é, do dedo n.9 1 (indicador direito),
ao n.9 5 (polegar direito).

Exemplo: 35333 — 54444 — 1232 (segue-se a subclassificação
das presilhas -— número de linhas exato — e dos verticilos, dedo por
dedo, separados por ponto).

3.9 — Fórmulas Monodactilares.
As fórmulas gerais que estudámos têm por fim, permitir a busca

da individual dactiloscópica.
Sabemos que num arquivo podem existir milhares de fichas com

a mesma fórmula.

Para se encontrar a individual dactiloscópica de determinada pes¬
soa, faz-se mister identificar, pelo menos, um dactilograma dessa indi¬
vidual.

Esta a finalidade das fórmulas monodactilares que são de dois
tipos: "Fórmula Monodactilar de Detalhes" e "Fórmula Monodactilar
N. B. (Nota Bene)".

Fórmula Monodactilar de Detalhes.
Já vimos no parágrafo "e" dêste artigo que os pontos caracterís¬

ticos são numerados.
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Devemos, também, lembrar que estes pontos constituem o principal
subsídio para a identificação de um dactilograma.

Logo, para a obtenção da Fórmula Monodactilar de Detalhes, tor¬
na-se necessário computar os pontos característicos com os respectivos
valores, considerando, ainda, a sua localização, o que, também, constitui
elemento preponderante na identificação de um dactilograma; toma-se,
também, em consideração a profundidade dos pontos característicos, isto
é, a extensão contada em milímetros da linha W. E., para o Sul.

O primeiro algarismo indica sempre o tipo do ponto característico
e o segundo, a sua extensão; exemplo: 12 — encerro com 2 mms..

A fórmula monodactilar é sempre precedida do dedo escolhido para
a identificação.

A Fórmula Monodactilar de Detalhes é obtida com o emprego da
lente de Jorgensen.

Estudaremos como se obtém esta fórmula em cada um dos tipos
fundamentais adotados por Jorgensen.

Arcos Tendiformes. — Coloca-se o centro da lente sôbre o ponto
mais alto da linha formadora da "tenda". Computam-se os pontos
característicos compreendidos na zona de detalhes.

A leitura é feita, primeiramente, do centro para a esquerda e,
depois, do centro para a direita; sempre da linha W. E. para o Sul.

Os valores dos pontos característicos são separados, por pontos, uns
dos outros; os valores computados do centro para a esquerda formam
um grupo que é separado dos do centro para a direita, por um X.

Presilhas. — Aplica-se o mesmo processo que para os arcos ten¬
diformes.

Verticilos. — Coloca-se o ponto "O" da lente sôbre o ponto mais
interior do núcleo; a leitura é feita como para os arcos tendiformes.

Arcos. — Observa-se a primeira linha arqueada inferior. Coloca-se
o Ponto Z da lente sôbre o ponto mais alto dêsse arco, de modo que a
zona de detalhes fique em posição vertical e a linha N-S em posição
horizontal (o Z em baixo).

Procede-se à leitura dos pontos característicos como explicámos
quando tratámos dos arcos tendiformes.

Fórmula Monodactilar Nota Bene (N. B.).
Esta fórmula tem por fim salientar uma característica importante

e consta dos seguintes elementos:

número do dedo,
setor da lente,
número de linhas entre o centro da impressão e o ponto ca¬

racterístico assinalado,
valor numérico do ponto característico.
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Para os arcos, como não é possível determinar o centro da impres¬
são, assinala-se a distância entre a prega interfalangeana e o ponto
característico.

Fonte de consulta:

Hakon Jorgensen — "Sistema de Identificação à Distância" —

tradução portuguesa do Dr. Carlos Arroxella Galvão, Rio de
Janeiro, 1924.

SISTEMA TELEDACTILOSCÓPICO DE C. S. COLLINS.

A preparação dêste capítulo é baseado no " Bolletino delia Scuola
Superiore de Polizia" — fascículos 14 e 15 — Roma — 1926.

1) Designação dos dedos.

O dedo escolhido para a pesquisa é designado por meio de iniciais,
a saber:

P. D. — Polegar direito
I. D. —■ Indicador direito

Me. D. — Médio direito

A. D. — Anular direito

Mi. D. — Mínimo direito

P. E. — Polegar esquerdo
I. E. — Indicador esquerdo
Me. E. — Médio esquerdo
A. E. — Anular esquerdo
Mi. E. — Mínimo esquerdo.

2) Pontos característicos.

Os pontos característicos são numerados como se segue:

1 — cortada,

2 — fim de linha,

3 — começo de linha,
4 — ilhota,

5 — bifurcação de cima para baixo),
6 — bifurcação (de baixo para cima),
7 — encerro,

8 — interrupção de linha,
9 — delta.
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3 Instrumental.

Para a localização dos pontos característicos no dactilograma, em-
prega-se uma lente na qual se acham traçadas duas linhas paralelas,
situadas a 6 mms. uma da outra; estas linhas são cortadas por uma

perpendicular.

4) Aplicação da lente.
Já vimos, em outro capítulo, que a identificação de um dactilogra¬

ma está subordinada ao encontro de pontos característicos idênticos e
idênticamente localizados.

É esta a finalidade das lentes e discos empregados nos diversos
sistemas teledactiloscópicos.

Em princípio, o aludido instrumental é aplicado, levando-se em
conta, principalmente, o tipo do desenho digital.

Assim, no Sistema de Collins, temos:
a) Arcos:
Coloca-se o disco de modo que a linha perpendicular corte vertical¬

mente o dactilograma, passando pelo vértice do arco; a linha paralela
superior deverá tangenciar a primeira linha curva superior.
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b) Presilhas:
Coloca-se o disco de modo que a linha paralela superior passe pelo

braço superior do delta e pelo ápice da laçada mais central; a linha
perpendicular deve cortar a laçada central, passando pelo seu ápice.

c) Verticilos:
A linha paralela superior passa pelo meio do delta esquerdo e

pela parte superior da linha curva mais interior; a linha perpendicular
deverá cortar esta linha curva interior.

5) Leitura dos Pontos Característicos.
É subordinada ao tipo do desenho digital.

a) Arcos:
Computam-se os pontos característicos situados à direita da per¬

pendicular e na zona compreendida entre as duas linhas paralelas; a
leitura é feita do centro para a periferia, devendo-se encontrar, pelo
menos, 15 pontos característicos; quando se der o caso de não se encon¬
trar esses quinze pontos característicos no espaço à direita da perpen¬
dicular, passa-se a computar os situados à esquerda, até o limite mínimo
de quinze pontos; antes, porém, de se anotar os pontos da esquerda,
assinala-se esta mudança de setor com a palavra "passagem".

b) Presilhas:
Procede-se à anotação do.s pontos característicos, partindo da per¬

pendicular para o lado do delta até o encontro de 15 pontos caracterís¬
ticos; a zona de exame, como nos arcos, é limitada pelas linhas paralelas
da lente; quando não se encontrar os quinze pontos característicos na
aludida zona, passa-se para o lado oposto, assinalando-se esta passagem
com o algarismo "9", prosseguindo-se na anotação dos pontos até o
encontro de, no mínimo, 15; o símbolo "9", como já vimos anteriormente,
corresponde ao delta; é claro que partindo do centro para o lado do
delta, o último ponto a ser encontrado será o delta; portanto, dando-se
o sinal de delta, dá-se o final de passagem para outro setor:

c) Verticilos:
A leitura dos pontos característicos é feita do centro para o lado

do delta esquerdo, partindo da perpendicular; a zona de exame é limi¬
tada pelas duas linhas paralelas; quando na referida zona não forem
encontrados os 15 pontos característicos, continua-se a contagem, par¬
tindo, novamente da perpendicular, para o lado do delta direito até
completar os aludidos 15 pontos característicos.

SISTEMA TELEDACTILÒSCÓPICO DE MORAN.

Êste sistema e o respectivo instrumental foram ideados por Boyd
B. Moran e é usado nos Estados Unidos, principalmente, no Estado de
Califórnia.

Basea-se no sistema de Henry.



— 487 —

1) Instrumental.

Consiste era um disco adaptável às lupas da fabricação Bauseh &
Lomb.

É dividido em 100 quadrículas iguais, medindo 2 mms. cada uma,
formadas por 10 colunas verticais e 10 horizontais; as primeiras são
designadas por letras (A a K) e a última por algarismos (1 a 10).

O disco é adaptado à lupa de modo que a coluna das letras fique
na extremidade exterior da ranhura; assim, a coluna de algarismos
ficará sempre à esquerda do dactilograma.

2) Aplicação do disco.
Em primeiro lugar procuram-se os "pontos de referência" que

servirão para fixar a colocação do disco.
Estes pontos serão explicados adiante.
Os pontos são localizados pela quadrícula que os cobrir e esta é

designada pelas respectivas letras e algarismos; exemplo: 5-E — 2-D
C-B, etc..

a) Arcos: Procura-se um ponto característico importante que
servirá como "ponto de referência"; êste ponto será designado pela
quadrícula que o cobrir; dá-se, em seguida, tantos pontos caracterís¬
ticos, quantos os necessários para identificar o dactilograma; Exemplo:

5-E — bifurcação
2-D — encêrro

1-H — ponto, etc.

b) Presilhas e Verticilos: Os pontos de referência são o delta e
o centro do dactilograma; a sua designação é feita em primeiro lugar;
seguem-se os pontos característicos em número necessário para a iden¬
tificação do dactilograma. Exemplo:

8-D — Delta

4-F — Centro

seguem-se os pontos característicos.

3) Observação.

Estas fórmulas são transmitidas na seguinte ordem:
1.' — nome

2." — sinais característicos

o." — fórmula dactiloscópica
4.' — dedo escolhido para exame

5." — tipo fundamental
6.' •— subtipo
7.' — pontos de referência
8.'' — pontos característicos. ,
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STOCKIS (V. "Histórico").

SUBCLASSIFICAÇÃO

É o processo dactiloscópico que consiste em estudar o dactilograma
a-fim-de determinar o subtipo; cada tipo fundamental é subdividido
em certo número de subtipos.

Na individual dactiloscópica do sistema de Vucetich chama-se sub-
classificação o polegar esquerdo (V. "Individual Dactiloscópica").

SULCOS INTERCRISTAIS (V. "Sulcos Interpapilares"),

SULCOS INTERPAPILARES (ou Intercristais).

"Entre cada duas linhas (cristas papilares) contíguas, há uma
linha entrante que a tinta não atinge e, por conseguinte, fica em branco
na impressão; estas linhas em branco, são as que chamaremos sulcos
papilares" (Ferrer — "Manual de Identificación Judicial", pág. 29;
Luiz de Pina — "Dactiloscopia", pág. 119).

SUOR

As extremidades digitais, a palma das mãos, etc., excretam suor
continuamente.

Assim, quando esta secreção é abundante, pode surgir alguma
dificuldade para a tomada das impressões digitais.

Neste caso, convém fazer o paciente lavar as mãos e, depois de
enxugá-las, aplicar álcool ou éter.

SUPORTE

É tôda superfície capaz de receber uma impressão digital.
Geralmente, só as superfícies polidas podem receber impressões

digitais.
Nos locais de crime, os suportes que têm dado maior número de

impressões latentes são os móveis envernizados em geral, os espelhos,
vidros lisos, etc..

T

T — Tendifonne — Subtipo do Arco no Sistema Henry.

TAMASSIA (V. "Histórico" e "Identificação").

TAQUIANTROPÔMETRO

Aparêlho ideado por Luigi Anfosso para tomar as medidas do Sis¬
tema Antropométrico de Bertillon (V. "Identificação" — Anfosso").

TATUAGEM (V. "Identificação").
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TÉCNICA PARA A TOMADA DE IMPRESSÕES (V. "Tomada de
Impressões Papi]ares").

TELEDACTILOSCOPIA

Nome ideado por Gasti para designar o processo de transmissão
dos dactilogramas à distância, por meio do telégrafo, rádio, telefone, etc..

Para se conseguir isto, reduzem-se os elementos de um dactilogra¬
ma a algarismos ou letras, de modo a se obter sua cifragem, reduzin-
do-se, assim, o número de palavras.

Apresenta a grande vantagem de permitir a identificação rápida
de um dactilograma, em lugar distante.

Geralmente, transmite-se a fórmula dactiloscópica, o nome do dedo
que se está transmitindo, reduzindo-se, depois, os seus elementos —

tipo fundamental, subtipo, número de linhas, pontos característicos —

a algarismos ou símbolos.
Os pontos característicos, constituindo principal subsídio para a

identificação de um dactilograma, são transmitidos em número suficien¬
te para se estabelecer a identidade (12, 15, 16, etc.).

É necessário que ambos as repartições tenham o mesmo código,
isto é, trabalhem pelo mesmo sistema teledactiloscópico.

Surgiram vários sistemas teledactiloscópicos de que tratámos no
lugar apropriado (V. "Sistema Teledactiloscópico"). (Ferrer —
"Manual de Identificación Judicial").

TELEFOTOGRAFIA (ou "Transmissão Fotográfica do Retrato Fa¬
lado").

Bertillon ideou a transmissão fotográfica do retrato falado, ou

seja, do assinalamento descritivo (V. "Identificação — Sistema de
Bertillon ").

A descrição da fisionomia de uma pessoa, embora feita com mi-
núncia, conduz a erros, ocasionando a detenção de pessoas parecidas.

Ferrer é de opinião que é útil e, às vêzes, necessário transmitir
a fotografia de uma pessoa.

Reiss ideou um sistema decimal pai'a a transmissão telegráfica dos
traços fisionômicos (Ferrer — "Manual de Identificación Judicial",
pág. 311).

THOMAZ BEWICK (V. "Histórico").

THOMPSON (V. "Histórico").

TINTUREIROS (V. "Dactiloscopia Clínica").
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TIPOS DE TRANSIÇÃO (ou Tipos Limites).
São certos tipos de desenho digital, não perfeitamente definidos,

podendo ocasionar dúvidas quanto ao tipo fundamental e ao subtipo
(V. "Sistemas Dactiloscópicos — Vucetich").

No Sistema de Vucetich nos tipos de desenhos digitais que podem
levantar estas dúvidas, são os seguintes:

1 — Arco e Presilha Interna

2 — Arco e Presilha Externa

3 — Presilha Interna e Verticilo

4 — Presilha Externa e Verticilo.

Nestes casos, o mais acertado é dar duas classificações ao dactilo-
grama; no primeiro caso, o dactilograma seria marca 1/2, no segundo,
1/3, e assim, por diante.

Quando se identifica uma pessoa pelas impressões digitais, normal¬
mente, tomam-se duas individuais dactiloscópicas, sendo uma destinada
ao arquivo e outra ao prontuário; quando, porém, aparecem tipos de
transição, toma-se mais uma por tipo de transição; assim, se uma

pessoa apresentar um só dactilograma com tipo de transição, tomam-se
três individuais, sendo uma destinada ao prontuário e duas ao arquivo;
isto é necessário, porque, se um dactilograma recebe duas classifica¬
ções, é necessário que a individual seja arquivada em dois lugares; no
caso de exemplo (1/2), uma individual será arquivada como se o dacti¬
lograma tivesse a classificação "1" e a outra como se a classificação
fôsse "2", o que permitirá a pesquisa correta, se o identificando voltar
novamente à identificação.

Fonte de consulta:

Ferrer — "Manual de Identificación Judicial", págs. 41, 50, 57.

TIPOS FUNDAMENTAIS

São certos tipos de desenho digital, apresentando características
preestabelecidas, de modo a poderem ser incluídos em determinadas
categorias.

Todos os sistemas de classificação dactiloscópica, têm seus tipos
fundamentais, com características perfeitamente definidas (V. "Sistemas
Dactiloscópicos ").

TIPOS LIMITES (V. "Tipos de Transição").

TOMADA DE IMPRESSÕES PAPILARES

Consiste em fixar sôbre o papel, os desenhos papilares de uma

pessoa.



As primeiras tentativas para se obter as impressões papilares, foram
levadas a efeito por Herschel, quando Delegado do Governo Inglês, na
índia; para isto, utilizou-se de uma almofada de carimbo, processo êste
que ainda é seguido em certos estabelecimentos, embora seus resultados
não sejam satisfatórios, nem respeitem os princípios técnicos.

Faulds, depois de alguns estudos, pensou e propagou o emprego da
tinta preta de imprensa, que satisfez perfeitamente e que ainda está em
uso em todas as repartições identificadoras.

Dividiremos êste artigo em três partes: impressões digitais, im¬
pressões palmares e impressões plantares.

1.' — Impressões Digitais — A tomada das impressões é uma das
operações mais importantes na identificação individual.

É na individual dactiloscópica e, portanto, na tomada das impressões
digitais que repousa tôda a identidade individual e, bem assim, todas
as operações dactiloscópicas que se seguirem a esta.

Na tomada das impressões digitais temos três casos a considerar:
impressões de adultos, de recém-nascidos, e de cadáveres.

Antes de estudarmos estes casos, vejamos o material necessário à
tomada das impressões digitais.

Êste material varia de sistema para sistema; entretanto, esta
variação é insignificante, não devendo ser levada em conta.

Vucetich lançou o seguinte:

"a) uma prancheta de mármore ou de madeira coberta de cobre
ou zinco, de 18 x 18 ems. de superfície que se fixa por meio
de tornos à mesa dactiloscópica;

b) um rôlo ou cilindro de gelatina, como os usados pelos tipó¬
grafos, de 15 ems. de comprimento, e de diâmetro conveniente,
para distribuir a tinta;

c) uma prancheta de madeira com suporte na parte inferior,
medindo 14 x 14 ems. e coberta de zinco ou cobre, para en-
tintar os dedos;

d) uma peça de madeira, de 19 x 9 ems. de superfície e 2 ems.
de espessura, com cinco canaletas, de secção semicircular, com
capacidade para os dedos respectivos e com um suporte na
parte inferior" (Vucetich — "Dactiloscopia Comparada",
pág. 59).

Êste o material primitivo; atualmente, houve certas modificações;
assim, a mesa dactiloscópica, no Serviço de Identificação de São Paulo,
batizadas com o nome de "Mesa Dr. Acácio Nogueira", constitui um
grande adiantamento nesta espécie de material; a entintagem dos dedos
é feita com o próprio rôlo, o que torna a operação mais prática, mais
fácil e mais rápida.
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Podemos resumir assim, o material atualmente empregado para a
tomada de impressões:

a) Prancheta de madeira, recoberta de zinco ou outro metal, onde
se espalha a tinta;

b) Canaleta com cinco reentrâncias, onde se apoiam os dedos,
quando da tomada das impressões digitais;

c) Rôlo de borracha, gelatina ou borracha gelatinosa, com o
qual se aplica a tinta sobre os dedos;

d) Ficha dactiloscópica;
e) Tinta preta de imprensa.

Há três tipos de impressões; a plana, a rolada e a acanalada.
Antes de se proceder à tomada das impressões, espalha-se a tinta

sobre a prancheta, com o auxílio do rôlo, até que se obtenha uma cama¬
da tênue e uniforme; esta operação impregna o rôlo de tinta; isto pôsto,
passa-se o rôlo sôbre a última falange dos dedos, a partir da prega
interfalangeana, até próximo da unha; deve-se ter todo o cuidado
a-fim-de se não passar tinta em excesso o que dará impressões borra¬
das; resultados contraproducentes obtêm-se, também, quando a tinta é
escassa, e levará a obter impressões muito claras ou ilegíveis; quanto
à quantidade de tinta, é assunto que somente poderá ser resolvido pela
prática.

A impressão plana é obtida pela simples aposição do dedo untado
de tinta, sôbre a ficha, exercendo-se ligeira pressão.

A impressão acanalada é obtida com o auxílio da canaleta; aplica-
se a ficha sôbre a canaleta e, sôbre esta aplica-se o dedo entintado,
exercendo-se ligeira presão sôbre a unha; apresenta vantagens sôbre
a impressão plana, pois, é mais completa.

A impressão rolada é obtida pela rotação do dedo entintado sôbre
a ficha; para isto, coloca-se o dedo de modo a formar ângulo reto com
o papel, procedendo-se, depois, a uma rotação do dedo, sôbre o papel,
até chegar a formar ângulo reto, com o outro lado do dedo; apresenta,
a vantagem de ser uma impressão muito completa, tendo, porém, o
inconveniente de ficar muito larga, embora permita colher todos os
elementos contidos na polpa digital.

Existe, ainda um quarto tipo de impressões: as impressões plenas
ou de controle; consistem na aposição simultânea dos dedos indicador,
médio, anular e mínimo de cada mão, sôbre a ficha; apresenta a van¬
tagem de prevenir os casos de troca de mãos ou dedos, quando da to¬
mada das impressões digitais; exigem, entretanto, um modêlo de ficha
especial; as usadas no Sistema de Vucetich não permitem a tomada
dêste tipo de impressões; no Sistema de Henry, as fichas dactiloscó-
picas apresentam espaços, na parte inferior, para as impressões de
controle; as fichas do Sistema de Olóriz apresentam idênticos espaços
na parte central da ficha.
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Já dissemos que a tomada das impressões digitais é uma operação
importante, porque, é na individual dactiloscópica que assenta tôda a
identidade individual.

É necessário que as impressões sejam claras, isentas de borrões,
ou tomadas com escassez de tinta, de modo que sejam perfeitamente
legíveis.

Por isto, os dactiloscopistas cercam-se de todos os recursos técnicos
necessários para realizar este clesideratum; é que, surgem casos difí¬
ceis de tomada de impressões; apesar de todo o cuidado do funcionário,
não se conseguem boas impressões, porque os dedos do paciente apre¬
sentam certas deficiências, já como conseqüência do exercício de certas
profissões, já como resultado de alguma doença (V. " Dactiloscopia
Clínica").

Entretanto, nem por isto, justifica-se a tomada de más impressões-
Para sanar estes inconvenientes, lançou-se mão de vários recursos,

que, afinal, não deram resultados práticos.
No Serviço de Identificação de São Paulo, com a colaboração do

Proí. Oscar Baldijão estudamos os casos desta natureza, lançando mão
de certos reagentes, cujas fórmulas daremos abaixo.

Antes, porém, lembremos o caso de excesso de sudoração; nestes
casos, faz-se o paciente lavar as mãos e, depois de enxutas, aplica-se
um pouco de álcool ou éter; depois da evaporação, aplica-se a tinta,
procedendo-se à tomada das impressões.

Os reagentes empregados são os seguintes:

1) Fórmula Formol-Acética:
Ácido Acético

Formol

Água .

5 e,c,

5 c.c.

50 c.c.

2) Mistura Desidratante:

Solução Amoniacal a 10% ou

Tetracloreto de carbono
Xilol

Benzol

partes iguais.

3) Verniz à base de goma-laca:
Goma-laca

Sandaraca

Elêmi.

partes iguais.
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Estes três últimos ingredientes, devem ser diluídos em partes,
iguais de éter e tetracloreto de carbono. Aplicam-se da seguinte ma¬
neira: depois que o paciente lavou e enxugou as mãos, aplica-se os três
reagentes, sucessivamente, na mesma ordem, tendo-se, porém, o cuidado
de não aplicar um reagente, sem que o antecedente tenha evaporado
completamente; depois disto, passa-se a tinta e tomam-se as impressões.

ÍJltimamente, o Prof. Baldijão tornou mais prática a aplicação
dêstes reagentes, preparando-os sob a forma de pomada; depois de
aplicada esta, procede-se à tomada das impressões.

Estes reagentes são empregados, quando não se possam tomar as
impressões, já pelo desgaste das papilas, já por qualquer outro motivo:
seu resultado não se faz esperar; dentro de 10 a 15 minutos, estará
perfeitamente resolvida a tomada das impressões.

Outro caso relativamente comum, é os da pele sêca: neste caso,
faz-se o paciente lavar as mãos e, depois de enxugá-las mal, deixando
os dedos úmidos, passa-se a tinta e procede-se à tomada das impressões.

A tomada das impressões digitais dos cadáveres, embora mais
difícil do que as dos vivos, obedece, mais ou menos, à mesma técnica;
as dificuldades resultam do relaxamento muscular, da secura da pele,
do enegrecimento desta, da putrefação da pele, etc..

Recomendam, alguns autores, que, no caso de emurcheeimento,
deve-se injetar ar ou vaselina líquida, no sentido longitudinal do dedo;
na prática, tem-se observado que êste processo não resolve o problema.

Em casos extremos, procede-se ao destacamento das luvas; isto
pode ser feito por dois processos: destacando-se a luva de cada dedo
isoladamente, ou a luva de tôda a mão; em qualquer caso, pode-se
calçar as luvas num vivo, procedendo-se à tomada das impressões como
nos casos normais, ou fotografando-se por transparência.

A tomada das impressões digitais dos recém-nascidos, tem sido ten¬
tada por vários processos (V. "Identificação de Recém-Nascidos").

2.'' — Impressões Palmares. — A tomada das impressões palmares,
embora exija técnica, uma técnica um pouco diferente das digitais,
deve, contudo, respeitar as mesmas finalidades: clareza absoluta.

Há processos mais simples ou mais complexos para se tomarem
estas impressões.

Normalmente, tomam-se com o auxílio de uma toalha; depois de
se entintar a palma das mãos, dobra-se uma toalha, coloca-se sôbre esta
uma folha de papel, imprimindo-se a mão, em seguida, exercendo-se
forte pressão sôbre ela.

Alguns autores aconselham o uso de um livro vazio, porque a mão
se adapta perfeitamente à sua superfície.

Reyna Almandos ideou o " Quirógrafo"; segundo consta, êste
aparêlho não proporcionou os resultados práticos desejados (V. "Qui¬
rógrafo").



Na Argentina, Preler criou o "Pelmatógrafo", que recebeu o seu
nome; nada podemos adiantar quanto aos resultados práticos propor¬
cionados por êste aparêlho (V. "Pelmatógrafo de Preller").

3.v — Impressões Plantares. — A tomada das impressões planta¬
res obedece às normas gerais de que vimos tratando; apresenta muito
maior facilidade, pois, consiste na simples aplicação do pé entintado,
sobre a folha de papel; o próprio paciente exerce a impressão.

As impressões plantares têm sido empregadas para a identificação
de recém-nascidos.

Para a identificação pudoscópica dos recém-nascidos, é necessário
tomar-se uma providência preliminar: a remoção do verniz caseoso.

Com a colaboração do Prof. Oscar Baldijão utilizamos a seguinte
fórmula:

Xilol

Tetracloreto de carbono.

Acetona

partes iguais.

Hoje, a tomada das impressões plantares para a identificação dos
recém-nascidos, constitui uma realidade concreta que vem ganhando
terreno nas Maternidades, embora não possa constituir identificação
definitiva (V. "Identificação de Recém-Nascidos").

Fontes de consulta:

Ferrer — "Manual de Identificación Judicial".
Vucetich — "Dactiloscopia Comparada".
Viotti — "Dactiloscopia e Policiologia".
Urquijo — "Pelmatoscopia".
Kehdy — "Elementos de Dactiloscopia".

TRANSMISSÃO FOTOGRÁFICA DO RETRATO FALADO (V. "Te-
lefotografia").

TRANSPORTE DE IMPRESSÕES DIGITAIS

Quando a Dactiloscopia passou a atuar nos locais de crime, sur¬
giu um problema: o do seu transporte para o laboratório a-fim-de
poderem ser aproveitadas.

Por isto, ideou-se a mala a-fim-de transportar os objetos contendo
impressões digitais.

Eram malas contendo certos dispositivos, aos quais se adaptavam
os objetos contendo as impressões digitais.
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Posteriormente, passou-se a empregar as fotografias, com ótimos
resultados, o que ainda se emprega em certos casos.

Êste processo, apesar de ótimo, apresenta o inconveniente de reter
os peritos por tempo mais ou menos longo na casa da vítima, o que
contraria a ética profissional.

Surgiram, posteriormente, outros processos para o transporte das
impressões; consistem em retirar a impressão do suporte em que se

encontrem, e transportá-las para o laboratório, onde se procede à sua

fotografia, com mais vagar e, por isto, com mais cuidado.
Assim, evoluiu através dos tempos, o processo de transporte das

impressões digitais, de modo que, hoje, o processo mais comum usado,
justamente por ser o mais simples, o mais prático, o mais perfeito, é
o das películas.

Vejamos alguns destes processos.

Papel Gelatinoso. — Em 1910, Stockis lançou o uso do papel gela¬
tinoso de fotografia, para o transporte de impressões digitais latentes;
depois de reveladas, molha-se o papel, em água morna, a menos de
30 graus, seca-se por meio de duas folhas de mata-borrão novo, com¬

prime-se contra a impressão revelada, tendo-se o cuidado de evitar
bolhas de ar; retira-se com cuidado, a-fim-de evitar que resvale, e

prende-se por meio de alfinetes ao fundo de uma caixa.
Film Fotográfico. — Goddefroy passou a aplicar os filmes foto¬

gráficos em substituição ao papel gelatinoso; ressalta a vantagem deste
processo sobre aquele, porque, o papel gelatinoso recolhe a impressão
invertida, ao passo, que pelo fim fotográfico, embora seja invertida,
obtem-se o positivo, por transparência.

Consiste em revelar a impressão, molhar o fim em água a 60 graus
e aplicá-lo sôbre a impressão revelada.

Surgiram, posteriormente, outros processos, baseados no mesmo

principio; deixamos de mencioná-los por não serem práticos e, ao que

consta, não mais estão sendo usados; também, propositadamente não
entramos em pormenores sôbre os dois processos acima descritos, pelas
mesmas razões.

Películas. — Preparadas à base de gelatina e glicerina, consti¬
tuem o mais aperfeiçoado e prático processo de transporte das impres¬
sões digitais.

Em 1910, o Dr. Luiz Dubois lançou a "Película Dubois"; em 1911,
Schneider, em Viena lançava a sua película que, podemos dizer, cons¬
tituiu uma obra-prima no gênero; a película Dubois foi apenas o

primeiro passo neste sentido; recentemente, o Dr. Luiz Silva lançou a
fórmula da Película Daunt que está sendo utilizada no Serviço de
Identificação de São Paulo (V. "Películas").
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TRAUMATOLOGIA DACTILAR

Expressão criada pelo Dr. Israel Castellanos, para designar o
estudo das lesões produzidas por violências externas, limitadas aos
dedos, e especialmente, às íalangetas (Dr. Israel Castellanos —- "Dacti-
loscopia Clínica", pág. 52).

TRI-DELTAS

São verticilos que apresentam três deltas, dois laterais e um central
(Ferrer — "Manual de Identiíicación Judicial", pág. 53).

TRIRRETO (V. "Núcleo Trirreto").

TUBERCULOSE (V. "Dactiloscopia Clínica").

TURBILHÃO

Sinônimo de verticilo (Luiz de Pina — Dactiloscopia", pág. 137).

U

U — Ulnar — Subtipo de presilhas no Sistema Henry — Arcos Su¬
perpostos (Sistema Bertillon) — Presilha Externa — (Sistema
Roscher).

ULNAR (V. "Cubital").

UTILIZAÇÃO DA DACTILOSCOPIA (V. "Dactiloscopia").

V

V — Verticilo no Sistema Vucetich — Tipo digital bi-déltico.

VAPORES DE IODO (V. "Reagentes e Reveladores").

VARIABILIDADE (ou Variedade) (V. "Postulados da Dactiloscopia").

VARIEDADE (V. "Variabilidade").

VARIGNY (V. "Histórico").

VERRUGAS (V. "Dactiloscopia Clínica").

VERTICILAR (V. "Núcleo Vertieilar").
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VERTICILO (Turbilhão).

Dactilograma que apresenta dois deltas (V. "Sistema Dactiloscó-
pieo — Vucetich").

VESTÍGIOS (V. "Locais de Crime").

VUCETICH (V. "Histórico — Vucetich").

w

WELKER (V. "Histórico").

WENTWORTH (V. "Histórico", "Identificação Palmar", "Identifica¬
ção Plantar").

WILDER (Idem).
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