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APRESENTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO DE
IDENTIFICAÇÃO PESSOAL (LEI N. 5.553/1968)
Introdução
Vamos lá, meu(minha) querido(a)! Nesta aula, trataremos da legislação especial sobre a apresentação e o uso de documento de identificação pessoal (Lei n.
5.553/1968).
Durante minhas aulas de Legislação Extravagante, eu costumo orientar o(a)
aluno(a) a ler a “lei seca”, visto que muitas questões de prova podem ser extraídas
utilizando esse recurso.
Quando temos uma lei pequena como essa, a leitura da lei é muito importante
para conseguir o seu objetivo de se tornar um(a) patrulheiro(a) das rodovias. Sempre que possível, estude a legislação diretamente do código.
Se for possível, separe um tempo em seu cronograma para a leitura da lei, ok?

Conceitos Iniciais
Essa é uma lei pequena e pouco cobrada em concursos. Se você procurar
nesses grandes bancos de questões on-line questões sobre essa lei, talvez você
nem encontre.
Inclusive, resolveremos questões de várias bancas, uma vez que o CESPE tem
pouquíssimas questões que tratam sobre essa legislação.
Esse tipo penal seria uma especialização em relação ao delito de apropriação
indébita, previsto no art. 168 do Código Penal. Nesse caso, a especialização seria o
objeto material do delito, ou seja, os documentos previstos no art. 1º da lei.
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Como eu disse no começo da aula, volto a dizer aqui, além do estudo na nossa aula, é muito importante que você também leia a lei seca, até mesmo porque,
como as provas não costumam cobrar essa lei, o examinador pode simplesmente
“copiar e colar” a lei em forma de questão, e não podemos perder esse tipo de ponto em nossa prova.
Art. 1º A nenhuma pessoa física, bem como a nenhuma pessoa jurídica, de direito público ou de direito privado, é lícito reter qualquer documento de identificação pessoal,
ainda que apresentado por fotocópia autenticada ou público-forma, inclusive comprovante de quitação com o serviço militar, título de eleitor, carteira profissional, certidão
de registro de nascimento, certidão de casamento, comprovante de naturalização e
carteira de identidade de estrangeiro.

O artigo 1º traz como conduta criminosa a retenção do documento de identificação pessoal.
O dispositivo se inicia dizendo “qualquer documento de identificação pessoal” e,
logo em seguida, traz um rol exemplificativo de documentos que seriam tidos como
de identificação pessoal.
Você reparou que não foram incluídos nesse rol a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o Passaporte? Pois é, como sempre, temos pelo menos duas correntes
doutrinárias.
Alguns doutrinadores entendem que incluir documentos que não estão listados
no dispositivo seria uma analogia in malam partem, portanto, não permitida em
nossa legislação. Não quer dizer que a retenção de um documento que não esteja
previsto na lei não seja crime, só não será tipificado por essa lei.
Outros entendem que, num primeiro momento, ao dizer “qualquer documento de identificação”, estaria abrangendo outros documentos que são considerados
como documentos de identificação, como é o caso da CNH, que, por força do artigo
159 da Lei n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), equivale a documento de
identidade em todo território nacional.
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A proibição inclui cópia autenticada do documento.

O artigo 1º traz a regra, ou seja, a proibição. O artigo seguinte traz a exceção,
que seria a retenção do documento por até 5 dias.
Art. 2º Quando, para a realização de determinado ato, for exigida a apresentação de
documento de identificação, a pessoa que fizer a exigência fará extrair, no prazo de até
5 (cinco) dias, os dados que interessarem devolvendo em seguida o documento ao seu
exibidor.
§ 1º Além do prazo previsto neste artigo, somente por ordem judicial poderá ser retirado qualquer documento de identificação pessoal.
§ 2º Quando o documento de identidade for indispensável para a entrada de pessoa em
órgãos públicos ou particulares, serão seus dados anotados no ato e devolvido o documento imediatamente ao interessado.

Nossa, professor, 5 dias sem meu documento?

Pois é, meu(minha) querido(a), analisando essa lei nos tempos atuais, ela parece ser pouco razoável quanto a esse prazo.
A retenção do documento deve observar o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, será que é mesmo necessário reter o documento da pessoa? Eu consigo utilizar e devolver no mesmo momento? Tudo isso deve ser observado.
Esse prazo é inflexível, mas, de acordo com ordem judicial, pode ocorrer uma
retenção extraordinária.
É muito comum, ao entrarmos em prédios públicos, ou até mesmo privados, termos de nos identificar na portaria. Nesse processo, o funcionário da portaria retém
nossa identidade até realizar o cadastro (anotar os dados) e, logo após, nos devolve.
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Art. 3º Constitui contravenção penal, punível com pena de prisão simples de 1 (um) a 3
(três) meses ou multa de NCR$ 0,50 (cinquenta centavos) a NCR$ 3,00 (três cruzeiros
novos), a retenção de qualquer documento a que se refere esta Lei.
Parágrafo único: Quando a infração for praticada por preposto ou agente de pessoa
jurídica, considerar-se-á responsável quem houver ordenado o ato que ensejou a retenção, a menos que haja, pelo executante, desobediência ou inobservância de ordens ou
instruções expressas, quando então será este o infrator.

Aqui estamos diante de uma contravenção penal.

Eita, professor, eu não lembro a diferença entre crime e contravenção.
Então vamos lembrar rapidamente algumas diferenças.
Crime

Contravenção

Tipo de pena
privativa de liberdade

Reclusão/detenção
e/ou multa.

Prisão simples e/ou multa.

Tentativa

Pune a tentativa.

Não pune a tentativa.

Extraterritorialidade

Admite a extraterritorialidade da lei penal.

Não admite a
extraterritorialidade da lei.

Competência
para julgamento

Justiça Federal
e Estadual.

Justiça Estadual (salvo nas hipóteses de foro por prerrogativa de
função federal ou nacional).

Limite de
cumprimento de pena

30 anos.

5 anos.

Essas são só algumas diferenças para revisarmos rapidamente. Estamos diante
de uma infração de menor potencial ofensivo, portanto, a competência para julgamento é dos Juizados Especiais Criminais, nos moldes da Lei n. 9.099/1995.
As sanções previstas no art. 3º são alternativas e não cumulativas, ou seja, ou
o agente terá pena de prisão simples ou de multa, nunca as duas.
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Essa é a hora que você pergunta:

Mas, professor, a lei fala em cruzeiros novos, como funciona?

Então, meu(minha) querido(a), a pena de multa deverá ser aplicada nos moldes
do art. 49 e seguintes do Código Penal Brasileiro.

Classificação
• Contravenção comum (pode ser praticada por qualquer pessoa, não sendo
necessária uma qualidade especial do agente).
• Material (o resultado deve ser atingido para sua consumação, ou seja, o
agente deve de fato reter o documento).
• Doloso (não admite a forma culposa, por não ter previsão legal).

Por expressa previsão legal (art. 4º da LCP), não admite tentativa.
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RESUMO
•
Regra
•
•
Exceção
•
•
Entrada em
órgão público

Classificação

O artigo 1º traz como conduta criminosa a retenção do documento de
identificação pessoal.
A proibição inclui cópia autenticada do documento.
Se, para a realização de determinado ato, for exigida a apresentação
de documento de identificação, a pessoa que fizer a exigência fará
extrair, no prazo de até 5 dias, os dados que interessarem, devolvendo, em seguida, o documento ao seu exibidor.
Além desse prazo, somente por ordem judicial.
Deve-se observar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

•

Quando o documento de identidade for indispensável para a entrada
de pessoa em órgãos públicos ou particulares, seus dados serão anotados no ato e devolvido o documento imediatamente ao interessado.

•
•
•
•

Contravenção penal.
Pena – prisão simples ou multa.
Infração de menor potencial ofensivo.
Competência dos Juizados Especiais Criminais (Lei n. 9.099/1995).
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QUESTÕES DE CONCURSO
Questão 1    (AOCP/TRT – 1ª REGIÃO/TÉCNICO JUDICIÁRIO/2018) Em relação à
Lei n. 5.553/1968, que dispõe sobre a apresentação e uso de documentos de identificação pessoal, assinale a alternativa INCORRETA:
a) A nenhuma pessoa física, bem como a nenhuma pessoa jurídica, de direito público ou de direito privado, é lícito reter qualquer documento de identificação pessoal, ainda que apresentado por fotocópia autenticada ou pública-forma, inclusive
comprovante de quitação com o serviço militar, título de eleitor, carteira profissional, certidão de registro de nascimento, certidão de casamento, comprovante de
naturalização e carteira de identidade de estrangeiro.
b) Quando a infração for praticada por preposto ou agente de pessoa jurídica,
considerar-se-á responsável quem houver ordenado o ato que ensejou a retenção,
a menos que haja, pelo executante, desobediência ou inobservância de ordens ou
instruções expressas, quando, então, será este o infrator.
c) Constitui contravenção penal, punível com pena de prisão simples de 1 (um) a 3
(três) meses ou multa de NCR$ 0,50 (cinquenta centavos) a NCR$ 3,00 (três cruzeiros novos), a retenção de qualquer documento a que se refere esta Lei.
d) Quando o documento de identidade for indispensável para a entrada de pessoa
em órgãos públicos ou particulares, serão seus dados anotados no ato e devolvido
o documento imediatamente ao interessado.
e) Quando, para a realização de determinado ato, for exigida a apresentação de
documento de identificação, a pessoa que fizer a exigência fará extrair, no prazo de
até 25 (vinte e cinco) dias, os dados que interessarem devolvendo em seguida o
documento ao seu exibidor.
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Questão 2    (VUNESP/PC-BA/INVESTIGADOR DE POLÍCIA/2018) Considerando o
previsto na Lei n. 5.553/1968 acerca da carteira de identidade, assinale a alternativa correta.
a) Quando o documento de identidade for indispensável para a entrada de pessoa
em órgãos públicos ou particulares, serão os dados anotados, podendo o agente
público reter o documento até a saída da pessoa do estabelecimento.
b) Constitui crime, punível com pena de prisão simples de 1 (um) a 3 (três) meses
ou multa, a retenção de qualquer documento a que se refere a Lei n. 5.553/1968.
c) Somente por ordem judicial ou do Ministério Público, poderá ficar retido qualquer documento de identificação pessoal.
d) Quando o documento de identidade for indispensável para a entrada de pessoa
em órgãos públicos ou particulares, serão seus dados anotados no ato e devolvido
o documento imediatamente ao interessado.
e) Constitui crime, punível com pena de detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano
e multa, a retenção de qualquer documento a que se refere a Lei n. 5.553/1968.
Questão 3    (IBADE/PC-AC/ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL/2017) De acordo com a
Lei n. 5.553/1968, que dispõe acerca da apresentação e uso de documento de
identificação criminal, assinale a alternativa correta.
a) Quando, para a realização de determinado ato, for exigida a apresentação de
documento de identificação, a pessoa que fizer a exigência fará extrair, no prazo de
até 10 (dez) dias, os dados que interessarem devolvendo em seguida o documento
ao seu exibidor.
b) O comprovante de naturalização e carteira de identidade de estrangeiro não são
considerados documentos de identificação pessoal englobados pela lei.
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c) Somente por ordem da autoridade policial ou judiciária poderá ser retido qualquer documento de identificação pessoal.
d) Constitui crime a retenção de qualquer documento de identificação pessoal.
e) Quando o documento de identidade for indispensável para a entrada de pessoa
em órgãos públicos ou particulares, serão seus dados anotados no ato e devolvido
o documento imediatamente ao interessado.
Questão 4    (CESPE/PC-GO/AGENTE DE POLÍCIA/2016) Pedro, maior e capaz, compareceu a uma delegacia de polícia para ser ouvido como testemunha em IP. Todavia, quando Pedro apresentou sua carteira de identidade, a autoridade policial
a reteve e, sem justo motivo nem ordem judicial, permaneceu com tal documento
durante quinze dias.
Nessa situação hipotética, a atitude da autoridade policial constituiu.
a) Crime punível com multa.
b) Fato atípico, pois sua conduta não pode ser considerada crime ou contravenção
penal.
c) Contravenção penal punível com prisão simples.
d) Crime punível com detenção.
e) Crime punível com reclusão.
Questão 5    (FCC/AL-MS/AGENTE

DE

POLÍCIA

LEGISLATIVO/2016)

A

Lei

n.

5.553/1968, que dispõe sobre a apresentação e uso de documentos de identificação pessoal, estabelece que quando, para realização de determinado ato, for exigida a apresentação de documento de identificação, a pessoa que fizer a exigência
fará extrair os dados que interessarem, antes de devolver o documento ao exibidor,
em regra, no prazo de até
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a) Quarenta e oito horas.
b) Cinco dias.
c) Dez dias.
d) Trinta dias.
e) Quinze dias.
Questão 6    (CESPE/POLÍCIA CIENTÍFICA-PE/AUXILIAR DE PERITO/2016) Jorge,
maior e capaz, pequeno empresário, contratou Lucas como empregado em sua
empresa e, sem justo motivo, retém em seu poder, há já mais de cinco dias, o
comprovante de quitação de Lucas com o serviço militar.
Nessa situação hipotética, de acordo com a Lei n. 5.553/1968, a retenção, sem
justo motivo, do comprovante de quitação de serviço militar será enquadrada como
a) Contravenção penal punível com prisão simples ou multa.
b) Crime punível com reclusão.
c) Crime punível com detenção e multa.
d) Crime punível com multa.
e) Crime punível com detenção.
Questão 7    (IBFC/PC-SE/ESCRIVÃO SUBSTITUTO/2014) Suponha que um escrivão
de polícia, no ato de lavratura de um termo circunstanciado de ocorrência, acabe
por reter dolosamente o documento de identificação pessoal apresentado pelo autor da conduta delitiva. Nesse caso o escrivão:
a) Não cometeu infração penal, pois tal conduta não encontra previsão na lei penal.
b) Cometeu crime de menor potencial ofensivo.
c) Cometeu uma contravenção penal.
d) Não cometeu infração penal, mas apenas infração administrativa.
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Questão 8    (UEPA/PC-PA/ESCRITURÁRIO/2013) A Lei n. 5.553, de 1968, resguarda os direitos dos cidadãos quanto à posse de seus documentos pessoais de identificação, os quais são garantias do exercício de direitos. Por força dessa lei:
a) é vedada a apreensão de documentos originais, porém é permitida a retenção
daqueles apresentados em fotocópias autenticadas, na medida em que estes não
possuem valor legal.
b) a retenção de documentos de identificação pessoal constituirá contravenção
penal, mas apenas quando praticada por autoridade pública, sendo um irrelevante
penal a conduta quando praticada por particular.
c) as limitações constantes da lei somente se referem a documentos que contenham a fotografia do titular, pois apenas estes são válidos como documentos de
identificação.
d) nos termos da lei, a autoridade policial deve reter documento que, por mau estado de conservação, torne incerta a veracidade dos dados dele constantes, fazendo instaurar investigação sobre possível crime de uso de documento falso.
e) é lícito condicionar a entrada de pessoas em prédios públicos à apresentação de
documento de identificação, mas o documento deve ser imediatamente restituído
após conferência ou anotação dos dados.
Questão 9    (FCC/TRF 2ª REGIÃO/TÉCNICO JUDICIÁRIO – SEGURANÇA E TRANSPORTE/2012) Josimar pretende entrar em prédio público, em que é indispensável a
apresentação de documento de identidade e exibe ao funcionário responsável sua
carteira profissional. Nesse caso, o funcionário
a) poderá reter o documento, que será devolvido ao interessado prazo máximo de
dez dias.
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b) deverá reter o documento do interessado durante todo o período em que estiver
no interior do prédio.
c) deverá anotar seus dados no ato e devolver imediatamente o documento ao
interessado.
d) só poderia reter o documento se Josimar tivesse apresentado fotocópia autenticada.
e) poderá reter o documento por até oito dias, se verificar que Josimar ainda não
está cadastrado.
Questão 10    (FUNIVERSA/DETRAN-DF/AGENTE DE TRÂNSITO/2012) Acerca da Lei
n. 5.553/1968, no que se refere à apresentação e ao uso de documento pessoal,
assinale a alternativa correta.
a) A nenhuma pessoa física, assim como a nenhuma pessoa jurídica, de direito
público ou privado, é lícito reter algum documento de identificação pessoal, exceto
se apresentado por fotocópia autenticada ou pública-forma, incluindo comprovante
de quitação com o serviço militar, título de eleitor, carteira profissional, certidão de
registro de nascimento, certidão de casamento, comprovante de naturalização e
carteira de identidade de estrangeiro.
b) Somente por ordem judicial ou do Ministério Público poderá ser retirado documento de identificação pessoal, exigido em determinado ato, fora do prazo estabelecido para devolução.
c) Quando, para a realização de determinado ato, for exigida a apresentação de
documento de identificação, a pessoa responsável pela exigência fará extrair, no
prazo de até cinco dias, os dados que interessarem, devolvendo, em seguida, o
documento ao seu exibidor.
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d) Quando o documento de identidade for indispensável para a entrada de pessoa
em órgãos públicos ou particulares, serão seus dados anotados no ato e devolvido
o documento ao interessado até sua saída do local.
e) Constitui crime, punível com pena de prisão simples de um a três meses ou com
multa, a retenção de qualquer documento a que se refere essa lei.
Questão 11    (FCC/TRT – 24ª REGIÃO/TÉCNICO JUDICIÁRIO/2017) Mediante a
ocorrência de uma discussão entre um cidadão e o porteiro de um edifício, esse
porteiro solicitou um documento de identificação ao cidadão que lhe enfrentara
verbalmente. O cidadão entregou-lhe uma fotocópia autenticada de seu comprovante de quitação com o serviço militar. O porteiro, então, reteve esse documento
por 10 dias, quando o cidadão compareceu para buscá-lo. De acordo com a Lei n.
5.553/1968, o porteiro realizou ato
a) lícito, pois devolveu o documento em período inferior a 12 dias.
b) lícito, pois trata-se de fotocópia autenticada do documento, que pode ser retido.
c) lícito, pois trata-se do comprovante de quitação com o serviço militar, que pode
ser retido.
d) ilícito, pois poderia ter retido o documento pelo período de até cinco dias.
e) ilícito, pois reteve um documento de identificação pessoal apresentado por fotocópia autenticada.
Questão 12    (CESPE/PC-ES/ESCRIVÃO DE POLÍCIA/2011) A nenhuma pessoa física, bem como a nenhuma pessoa jurídica, de direito público ou de direito privado,
é lícito reter qualquer documento de identificação pessoal, ainda que apresentado por fotocópia autenticada ou pública-forma, inclusive comprovante de quitação
com o serviço militar, título de eleitor, carteira profissional, certidão de registro de
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nascimento, certidão de casamento, comprovante de naturalização e carteira de
identidade de estrangeiro, exceto para a prática de determinado ato em que for
exigida a apresentação de documento de identificação, ocasião em que a pessoa
que fizer a exigência fará extrair, no prazo de até dez dias, os dados que interessarem, devolvendo, em seguida, o documento ao seu exibidor.
Questão 13    (CESPE/PC-ES/PERITO PAPILOSCÓPICO/2011) Constitui contravenção penal a retenção injustificada de qualquer documento de identificação pessoal.
Questão 14    (CESPE/PC-ES/PERITO PAPILOSCÓPICO/2011) Quando o documento
de identidade for indispensável para a entrada de pessoa em órgãos públicos, seus
dados deverão ser anotados no ato e o documento deverá ser-lhe devolvido no
prazo máximo de cinco dias.
Questão 15    (CESPE/POLÍCIA FEDERAL/AGENTE DE POLÍCIA/2004) Tendo em vista o número crescente de furtos nas dependências de certo hospital, a empresa que
o administra determinou que, para nele ingressar, os visitantes deveriam deixar na
portaria do prédio um documento de identidade, que lhes seria devolvido apenas
quando eles saíssem. Nessa situação, a referida empresa praticou ato ilícito.
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GABARITO COMENTADO
Questão 1    (AOCP/TRT – 1ª REGIÃO/TÉCNICO JUDICIÁRIO/2018) Em relação à
Lei n. 5.553/1968, que dispõe sobre a apresentação e uso de documentos de identificação pessoal, assinale a alternativa INCORRETA:
a) A nenhuma pessoa física, bem como a nenhuma pessoa jurídica, de direito público ou de direito privado, é lícito reter qualquer documento de identificação pessoal, ainda que apresentado por fotocópia autenticada ou pública-forma, inclusive
comprovante de quitação com o serviço militar, título de eleitor, carteira profissional, certidão de registro de nascimento, certidão de casamento, comprovante de
naturalização e carteira de identidade de estrangeiro.
b) Quando a infração for praticada por preposto ou agente de pessoa jurídica,
considerar-se-á responsável quem houver ordenado o ato que ensejou a retenção,
a menos que haja, pelo executante, desobediência ou inobservância de ordens ou
instruções expressas, quando, então, será este o infrator.
c) Constitui contravenção penal, punível com pena de prisão simples de 1 (um) a 3
(três) meses ou multa de NCR$ 0,50 (cinquenta centavos) a NCR$ 3,00 (três cruzeiros novos), a retenção de qualquer documento a que se refere esta Lei.
d) Quando o documento de identidade for indispensável para a entrada de pessoa
em órgãos públicos ou particulares, serão seus dados anotados no ato e devolvido
o documento imediatamente ao interessado.
e) Quando, para a realização de determinado ato, for exigida a apresentação de
documento de identificação, a pessoa que fizer a exigência fará extrair, no prazo de
até 25 (vinte e cinco) dias, os dados que interessarem devolvendo em seguida o
documento ao seu exibidor.
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Letra e.
a) Certa. Esse é o tipo de questão que demonstra a criatividade do examinador. A
alternativa é copiada e colada do artigo 1º da lei.
b) Certa. Agora estamos diante do artigo 3º, parágrafo único.
c) Certa. Refere-se ao caput do artigo 3º.
d) Certa. Agora o examinador copiou o artigo 2º, § 2º.
e) Errada. A lei afirma que o prazo é de 5 dias, e não de 25 dias, como afirmou o
examinador.

Questão 2    (VUNESP/PC-BA/INVESTIGADOR DE POLÍCIA/2018) Considerando o
previsto na Lei n. 5.553/1968 acerca da carteira de identidade, assinale a alternativa correta.
a) Quando o documento de identidade for indispensável para a entrada de pessoa
em órgãos públicos ou particulares, serão os dados anotados, podendo o agente
público reter o documento até a saída da pessoa do estabelecimento.
b) Constitui crime, punível com pena de prisão simples de 1 (um) a 3 (três) meses
ou multa, a retenção de qualquer documento a que se refere a Lei n. 5.553/1968.
c) Somente por ordem judicial ou do Ministério Público, poderá ficar retido qualquer documento de identificação pessoal.
d) Quando o documento de identidade for indispensável para a entrada de pessoa
em órgãos públicos ou particulares, serão seus dados anotados no ato e devolvido
o documento imediatamente ao interessado.
e) Constitui crime, punível com pena de detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano
e multa, a retenção de qualquer documento a que se refere a Lei n. 5.553/1968.
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Letra d.
a) Errada. Conforme previsto no artigo 2º, § 2º, o documento não será retido, e
sim devolvido imediatamente ao interessado.
b) Errada. Olha o “peguinha” da banca. O artigo 3º não fala que constitui crime, e
sim contravenção penal. Fique ligado(a)!
c) Errada. A lei afirma que a retenção, além do prazo previsto em lei, será somente por ordem judicial.
d) Certa. Agora sim, isso é o que está previsto no artigo 2º, § 2º.
e) Errada. Como já vimos, a lei não prevê crime, mas sim a contravenção, e a
pena também está incorreta.

Questão 3    (IBADE/PC-AC/ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL/2017) De acordo com a
Lei n. 5.553/1968, que dispõe acerca da apresentação e uso de documento de
identificação criminal, assinale a alternativa correta.
a) Quando, para a realização de determinado ato, for exigida a apresentação de documento de identificação, a pessoa que fizer a exigência fará extrair, no prazo de até 10 (dez)
dias, os dados que interessarem devolvendo em seguida o documento ao seu exibidor.
b) O comprovante de naturalização e carteira de identidade de estrangeiro não são
considerados documentos de identificação pessoal englobados pela lei.
c) Somente por ordem da autoridade policial ou judiciária poderá ser retido qualquer documento de identificação pessoal.
d) Constitui crime a retenção de qualquer documento de identificação pessoal.
e) Quando o documento de identidade for indispensável para a entrada de pessoa
em órgãos públicos ou particulares, serão seus dados anotados no ato e devolvido
o documento imediatamente ao interessado.
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Letra e.
Essa questão cobra o conhecimento completo da lei. Vou comentar cada alternativa, fazendo referência ao dispositivo cobrado.
a) Errada.
Art. 2º Quando, para a realização de determinado ato, for exigida a apresentação de
documento de identificação, a pessoa que fizer a exigência fará extrair, no prazo de
até 5 (cinco) dias, os dados que interessarem devolvendo em seguida o documento
ao seu exibidor.

b) Errada.
Art. 1º A nenhuma pessoa física (...), inclusive (...), comprovante de naturalização
e carteira de identidade de estrangeiro.

c) Errada. O art. 2º traz o prazo de 5 dias em que o documento pode ser retido. O
seu § 1º diz que “além do prazo previsto neste artigo”, somente por ordem judicial,
e não policial.
d) Errada. Essa lei não disciplina crimes, mas sim contravenções penais.
e) Certa. Trouxe exatamente o previsto no art. 2º, § 2º, da lei.

Questão 4    (CESPE/PC-GO/AGENTE DE POLÍCIA/2016) Pedro, maior e capaz, compareceu a uma delegacia de polícia para ser ouvido como testemunha em IP. Todavia, quando Pedro apresentou sua carteira de identidade, a autoridade policial
a reteve e, sem justo motivo nem ordem judicial, permaneceu com tal documento
durante quinze dias.
Nessa situação hipotética, a atitude da autoridade policial constituiu.
a) Crime punível com multa.
b) Fato atípico, pois sua conduta não pode ser considerada crime ou contravenção
penal.
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c) Contravenção penal punível com prisão simples.
d) Crime punível com detenção.
e) Crime punível com reclusão.
Letra c.
Essa é uma questão bem simples, na qual o(a) candidato(a) não pode tentar encontrar um problema que não existe.
A lei, objeto do nosso estudo, só disciplina contravenções penais, não é? E a questão só tem um item com essa opção? Então esse é o item correto.
Como eu disse no início do nosso estudo, essa lei é bem pequena e simples, por
isso o examinador não tem como cobrar um conhecimento muito além do previsto
na lei seca. Então, mais uma vez, além de nossas aulas, sempre que possível é
importante que você dê uma lida da lei.

Questão 5    (FCC/AL-MS/AGENTE

DE

POLÍCIA

LEGISLATIVO/2016)

A

Lei

n.

5.553/1968, que dispõe sobre a apresentação e uso de documentos de identificação pessoal, estabelece que quando, para realização de determinado ato, for exigida a apresentação de documento de identificação, a pessoa que fizer a exigência
fará extrair os dados que interessarem, antes de devolver o documento ao exibidor,
em regra, no prazo de até
a) Quarenta e oito horas.
b) Cinco dias.
c) Dez dias.
d) Trinta dias.
e) Quinze dias.
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Letra b.
Mais uma questão cobrando o prazo para a retenção do documento. Questão simples e direta. Marque a letra “b” e pule para a próxima.

Questão 6    (CESPE/POLÍCIA CIENTÍFICA-PE/AUXILIAR DE PERITO/2016) Jorge,
maior e capaz, pequeno empresário, contratou Lucas como empregado em sua
empresa e, sem justo motivo, retém em seu poder, há já mais de cinco dias, o
comprovante de quitação de Lucas com o serviço militar.
Nessa situação hipotética, de acordo com a Lei n. 5.553/1968, a retenção, sem
justo motivo, do comprovante de quitação de serviço militar será enquadrada como
a) Contravenção penal punível com prisão simples ou multa.
b) Crime punível com reclusão.
c) Crime punível com detenção e multa.
d) Crime punível com multa.
e) Crime punível com detenção.
Letra a.
O artigo 3º da lei diz que constitui contravenção penal, punível com pena de prisão simples de 1 (um) a 3 (três) meses ou multa.

Questão 7    (IBFC/PC-SE/ESCRIVÃO SUBSTITUTO/2014) Suponha que um escrivão
de polícia, no ato de lavratura de um termo circunstanciado de ocorrência, acabe
por reter dolosamente o documento de identificação pessoal apresentado pelo autor da conduta delitiva. Nesse caso o escrivão:
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a) Não cometeu infração penal, pois tal conduta não encontra previsão na lei penal.
b) Cometeu crime de menor potencial ofensivo.
c) Cometeu uma contravenção penal.
d) Não cometeu infração penal, mas apenas infração administrativa.
Letra c.
Acho que não preciso dizer novamente que o examinador não tem muita criatividade, né? Perguntando novamente se a nossa lei traz um crime ou uma contravenção
penal. A conduta do escrivão de polícia se amolda perfeitamente no caso previsto
na lei que descreve uma contravenção.

Questão 8    (UEPA/PC-PA/ESCRITURÁRIO/2013) A Lei n. 5.553, de 1968, resguarda os direitos dos cidadãos quanto à posse de seus documentos pessoais de identificação, os quais são garantias do exercício de direitos. Por força dessa lei:
a) é vedada a apreensão de documentos originais, porém é permitida a retenção
daqueles apresentados em fotocópias autenticadas, na medida em que estes não
possuem valor legal.
b) a retenção de documentos de identificação pessoal constituirá contravenção
penal, mas apenas quando praticada por autoridade pública, sendo um irrelevante
penal a conduta quando praticada por particular.
c) as limitações constantes da lei somente se referem a documentos que contenham a fotografia do titular, pois apenas estes são válidos como documentos de
identificação.
d) nos termos da lei, a autoridade policial deve reter documento que, por mau estado de conservação, torne incerta a veracidade dos dados dele constantes, fazendo instaurar investigação sobre possível crime de uso de documento falso.
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e) é lícito condicionar a entrada de pessoas em prédios públicos à apresentação de
documento de identificação, mas o documento deve ser imediatamente restituído
após conferência ou anotação dos dados.

Letra e.
Questão muito boa para revisarmos uma parte do conteúdo estudado.
a) Errada. O art. 1º da lei em estudo diz que
a nenhuma pessoa física, bem como a nenhuma pessoa jurídica, de direito público ou
de direito privado, é lícito reter qualquer documento de identificação pessoal, ainda que
apresentado por fotocópia autenticada (...).

Portanto, nem mesmo a fotocópia pode ser retida.
b) Errada. Para responder esse item, utilizamos o conhecimento do art. 1º, que
proíbe a retenção por qualquer pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, portanto não só para agentes públicos; e o art. 3º, que inicia o seu texto
afirmando que “constitui contravenção penal”.
c) Errada. A lei não se limita a documento com fotos, visto que, ainda no art. 1º,
diz que são considerados para a lei documentos como certidão de nascimento, casamento, título de eleitor, enfim, diversos documentos sem foto.
d) Errada. A lei não faz essa previsão de retenção por autoridade policial.
e) Certa. O art. 2º, § 2º, prevê exatamente o que está descrito na alternativa.

Questão 9    (FCC/TRF 2ª REGIÃO/TÉCNICO JUDICIÁRIO – SEGURANÇA E TRANSPORTE/2012) Josimar pretende entrar em prédio público, em que é indispensável a
apresentação de documento de identidade e exibe ao funcionário responsável sua
carteira profissional. Nesse caso, o funcionário
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a) poderá reter o documento, que será devolvido ao interessado prazo máximo de
dez dias.
b) deverá reter o documento do interessado durante todo o período em que estiver
no interior do prédio.
c) deverá anotar seus dados no ato e devolver imediatamente o documento ao
interessado.
d) só poderia reter o documento se Josimar tivesse apresentado fotocópia autenticada.
e) poderá reter o documento por até oito dias, se verificar que Josimar ainda não
está cadastrado.
Letra c.
Mais uma questão cobrando o prazo para a retenção dos documentos, além do
conhecimento sobre a cobrança de documentos para entrada em órgãos públicos
e particulares.
Conforme previsão do § 2º do art. 2º, o gabarito é a letra “c”.

Questão 10    (FUNIVERSA/DETRAN-DF/AGENTE DE TRÂNSITO/2012) Acerca da Lei
n. 5.553/1968, no que se refere à apresentação e ao uso de documento pessoal,
assinale a alternativa correta.
a) A nenhuma pessoa física, assim como a nenhuma pessoa jurídica, de direito
público ou privado, é lícito reter algum documento de identificação pessoal, exceto
se apresentado por fotocópia autenticada ou pública-forma, incluindo comprovante
de quitação com o serviço militar, título de eleitor, carteira profissional, certidão de
registro de nascimento, certidão de casamento, comprovante de naturalização e
carteira de identidade de estrangeiro.
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b) Somente por ordem judicial ou do Ministério Público poderá ser retirado documento de identificação pessoal, exigido em determinado ato, fora do prazo estabelecido para devolução.
c) Quando, para a realização de determinado ato, for exigida a apresentação de
documento de identificação, a pessoa responsável pela exigência fará extrair, no
prazo de até cinco dias, os dados que interessarem, devolvendo, em seguida, o
documento ao seu exibidor.
d) Quando o documento de identidade for indispensável para a entrada de pessoa
em órgãos públicos ou particulares, serão seus dados anotados no ato e devolvido
o documento ao interessado até sua saída do local.
e) Constitui crime, punível com pena de prisão simples de um a três meses ou com
multa, a retenção de qualquer documento a que se refere essa lei.
Letra c.
Olhando rapidamente a questão, podemos pensar que ela é uma questão mais bem
elaborada; porém, ao fazermos uma leitura mais tranquila, percebemos que ela
está cobrando a literalidade da lei e trocando pequenas coisas para derrubar aquele(a) candidato(a) desatento(a), que não é o seu caso.
a) Errada. Traz o artigo 1º da lei, trocando o “ainda que apresentado por fotocópia” por “exceto se apresentado por fotocópia”.
b) Errada. Não é possível ao Ministério Público a retenção de documento.
c) Certa. Traz o art. 2º em sua literalidade.
d) Errada. Está completamente errado afirmar que, no caso da entrada em órgãos
públicos ou privados, o documento ficará retido até a saída.
e) Errada. Traz aquela “pegadinha” de todas as bancas: afirmar que temos um
crime previsto na lei. Bem sabemos que temos uma contravenção penal.
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Questão 11    (FCC/TRT – 24ª REGIÃO/TÉCNICO JUDICIÁRIO/2017) Mediante a
ocorrência de uma discussão entre um cidadão e o porteiro de um edifício, esse
porteiro solicitou um documento de identificação ao cidadão que lhe enfrentara
verbalmente. O cidadão entregou-lhe uma fotocópia autenticada de seu comprovante de quitação com o serviço militar. O porteiro, então, reteve esse documento
por 10 dias, quando o cidadão compareceu para buscá-lo. De acordo com a Lei n.
5.553/1968, o porteiro realizou ato
a) lícito, pois devolveu o documento em período inferior a 12 dias.
b) lícito, pois trata-se de fotocópia autenticada do documento, que pode ser retido.
c) lícito, pois trata-se do comprovante de quitação com o serviço militar, que pode
ser retido.
d) ilícito, pois poderia ter retido o documento pelo período de até cinco dias.
e) ilícito, pois reteve um documento de identificação pessoal apresentado por fotocópia autenticada.
Letra e.
Vamos dar uma olhada no disposto no artigo 1º da nossa lei:
Art. 1º A nenhuma pessoa física, bem como a nenhuma pessoa jurídica, de direito público ou de direito privado, é lícito reter qualquer documento de identificação pessoal, ainda que apresentado por fotocópia autenticada ou pública-forma, inclusive comprovante de quitação com o serviço militar, título de eleitor, carteira
profissional, certidão de registro de nascimento, certidão de casamento, comprovante
de naturalização e carteira de identidade de estrangeiro.

Dessa forma, a atitude do porteiro foi ilícita, posto que o documento foi apresentado na forma de fotocópia autenticada.
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Questão 12    (CESPE/PC-ES/ESCRIVÃO DE POLÍCIA/2011) A nenhuma pessoa física, bem como a nenhuma pessoa jurídica, de direito público ou de direito privado,
é lícito reter qualquer documento de identificação pessoal, ainda que apresentado por fotocópia autenticada ou pública-forma, inclusive comprovante de quitação
com o serviço militar, título de eleitor, carteira profissional, certidão de registro de
nascimento, certidão de casamento, comprovante de naturalização e carteira de
identidade de estrangeiro, exceto para a prática de determinado ato em que for
exigida a apresentação de documento de identificação, ocasião em que a pessoa
que fizer a exigência fará extrair, no prazo de até dez dias, os dados que interessarem, devolvendo, em seguida, o documento ao seu exibidor.

Errado.
As questões do CESPE costumam ser “divididas” em várias afirmações. Certa vez
um professor comentou em sala que para a questão do CESPE estar certa ela precisa não estar errada. Estranho isso, né?
Mas eu explico para você. Ao iniciarmos a leitura da questão, já vamos com uma
vontade alucinante de marcar como certa, porque está exatamente conforme o
artigo 1º da lei.
Porém, na parte final da questão, o examinador nos trouxe uma nova informação,
“exceto”. Nesse momento, ele está cobrando o conhecimento do artigo 2º, e aqui
temos o deslize do examinador, que afirmou que o prazo seria de 10 dias, quando,
na verdade, o prazo é de 5 dias.
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Questão 13    (CESPE/PC-ES/PERITO PAPILOSCÓPICO/2011) Constitui contravenção penal a retenção injustificada de qualquer documento de identificação pessoal.
Certo.
Essa é a previsão do artigo 3º da lei, vejamos:
Art. 3º Constitui contravenção penal, punível com pena de prisão simples de 1 (um)
a 3 (três) meses ou multa de NCR$ 0,50 (cinquenta centavos) a NCR$ 3,00 (três cruzeiros novos), a retenção de qualquer documento a que se refere esta Lei.

Questão 14    (CESPE/PC-ES/PERITO PAPILOSCÓPICO/2011) Quando o documento
de identidade for indispensável para a entrada de pessoa em órgãos públicos, seus
dados deverão ser anotados no ato e o documento deverá ser-lhe devolvido no
prazo máximo de cinco dias.
Errado.
Quando o documento for indispensável para a entrada de pessoas em órgãos públicos ou privados, seus dados deverão ser anotados e o documento deverá ser
devolvido imediatamente.
A possibilidade de retenção por cinco dias se dá quando for necessária para a realização de determinado ato, conforme prevê o artigo 2º.

Questão 15    (CESPE/POLÍCIA FEDERAL/AGENTE DE POLÍCIA/2004) Tendo em vista o número crescente de furtos nas dependências de certo hospital, a empresa que
o administra determinou que, para nele ingressar, os visitantes deveriam deixar na
portaria do prédio um documento de identidade, que lhes seria devolvido apenas
quando eles saíssem. Nessa situação, a referida empresa praticou ato ilícito.
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Certo.
Temos sim a prática de um ato ilícito, uma vez que, nesse caso o documento de identificação deverá ser devolvido imediatamente, não sendo permitida a sua retenção.
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