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DECISÃO

Trata-se de Recurso Especial, interposto, em 17/09/2015, pela 
ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE PERITOS EM CRIMINALÍSTICA, contra 
acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim 
ementado:

 
"PROCESSUAL CIVIL. POLÍCIA CIVIL. DF. CARGO. PAPILOSCOPISTA. 
NATUREZA TÉCNICA - CIENTÍFICA. LAUDO PERICIAL. VALIDADE.
Não há dúvida de que há distinção normativa acerca dos cargos de Perito Criminal, 
Perito Médico-Legista e o Papiloscopista Policial. Todavia, tal circunstância não 
importa em vedação normativa aos Papiloscopista para realização de perícias ou 
de se apresentar como Peritos, ou ainda, que os documentos que produzem não 
possam ser considerados 'laudos periciais', até mesmo porque, o artigo 159 do 
Código de Processo Penal não esclarece quem são os profissionais denominados 
'peritos oficiais', responsáveis pela elaboração de perícias criminais.
As atividades desenvolvidas pelos papiloscopistas possuem nítida natureza 
técnico-científica, conforme o texto do § 8°, do art. 119, da Lei Orgânica do DF.
A respeito do julgamento da ADI 20040020088213, o Supremo Tribunal Federal 
julgou inconstitucional a Emenda n.° 34 que alterava o § 9°, do art. 119, da Lei 
Orgânica do Distrito Federal por vício de forma, uma vez que qualquer alteração na 
denominação e estrutura do cargo seria da competência da União (norma federal), 
ente federativo responsável pela manutenção da Polícia Civil local e não por norma 
distrital.
O fato de não constar da nomenclatura do cargo de papiloscopista policial o termo 
'perito' não tira dele suas características intrínsecas.
Apelação e reexame necessário conhecidos e providos" (fls. 670/671e).

 
Opostos Embargos de Declaração, foram eles rejeitados pelo acórdão de 

fls. 694/702e.
A recorrente sustenta, nas razões de seu Recurso Especial, ofensa aos 

arts. (a) 535, II, do CPC/73, por não terem sido sanadas as omissões apontadas 
nos Embargos de Declaração; (b) 28, parágrafo único, da Lei 9.868/99, por 
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entender que "as decisões proferidas no âmbito do controle abstrato de 
constitucionalidade (formal e material) tem eficácia erga omnes e efeito 
vinculante, de modo que a 6 Turmado TJDFT e todos os demais órgãos da 
administração pública devem praticar seus atos em conformidade com o que foi 
decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade" (fl. 715e); e (c) 159 do CPP, 
por entender que "é do perito oficial a competência para realizar perícia se 
elaborar laudos, excetuando-se a hipótese de, não havendo peritos oficiais, 
serem nomeadas, pelo juiz, pessoas portadoras de diploma de curso superior e 
habilitação técnica para realizar o exame" (fl. 720e).

O Recurso Especial foi admitido pelo Tribunal de origem (fls. 772/774e).
Na petição de fls. 798/850e, a FEDERAÇÃO NACIONAL DOS 

PROFISSIONAIS EM PAPILOSCOPIA E IDENTIFICAÇÃO - FENAPPI, requer 
seu ingresso na lide na condição de amicus curiae.

A insurgência não merece prosperar.
De início, não há falar em ofensa ao art. 535, II, do CPC/73, porquanto a 

prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os 
votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de 
Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e 
completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, 
contudo, solução jurídica diversa da pretendida.

Segundo entendimento desta Corte, "não há violação do art. 535, II, do 
CPC/73 quando a Corte de origem utiliza-se de fundamentação suficiente para 
dirimir o litígio, ainda que não tenha feito expressa menção a todos os 
dispositivos legais suscitados pelas partes" (STJ, REsp 1.512.361/BA, Rel. 
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/09/2017).

No que se refere à alegada ofensa ao art. 28, parágrafo único, da Lei 
9.868/99, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que 
"a discussão acerca de eventual violação aos arts. 27 e 28 da Lei 9.868/1998 se 
dá no plano constitucional, sendo inviável a apreciação da controvérsia em sede 
de recurso especial" (STJ AgInt no REsp 1.631.938/GO, Rel. Ministro 
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/12/2018). Nesse 
sentido: STJ, AgInt no REsp 1.533.967/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, 
PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/08/2018; AgInt no AgInt no REsp 1.617.948/MA, 
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/08/2018; 
AgRg no AREsp 480.327/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, 
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PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/09/2015.
Por fim, quanto à apontada ofensa ao art. 159 do CPP, nos termos em 

que a causa fora decidida, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido - no 
sentido de que "apesar de o cargo de Papiloscopista não possuir denominação 
de Perito, as atividades por eles desenvolvidas possuem nítida natureza técnico-
científica, conforme o texto do § 8º, do art. 119, da Lei Orgânica do DF" (fl. 675e) 
- demandaria o reexame da legislação local, o que é vedado em Recurso 
Especial, nos termos da Súmula 280/STF.

Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, II, do RISTJ, conheço 
em parte do Recurso Especial e, nessa extensão, nego-lhe provimento. Julgo 
prejudicado o pedido formulado pela FENAPPI (fls. 798/850e).

I.
Brasília, 30 de abril de 2020.

 

Assusete Magalhães 
Relatora
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