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1 INTRODUÇÃO 

 

A Secretaria Executiva (SE/MJ), vinculada ao Ministério da Justiça (MJ), é 

responsável por viabilizar o desenvolvimento e a implantação do Registro de Identidade 

Civil, instituído pela Lei nº 9.454, de 7 de abril de 1997, regulamentado pelo Decreto nº 

7.166, de 5 de maio de 2010. 

Atualmente, a República Federativa do Brasil conta com sistema de identificação de 

seus cidadãos amparado pela Lei nº 7.116, de 29 de agosto de 1983. Essa lei assegura 

validade nacional às Carteiras de Identidade, ou Cédulas de Identidade; confere também 

autonomia gerencial às Unidades Federativas no que concerne à expedição e controle 

dos números de registros gerais emitidos para cada documento. Essa condição de 

autonomia, ao contrário do que pode parecer, fragiliza o sistema de identificação, já que 

dá condições ao cidadão de requerer legalmente até 27 (vinte e sete) cédulas de 

identidades diferentes. Com essa facilidade legal, inúmeras possibilidades fraudulentas se 

apresentam de maneira silenciosa, pois, na grande maioria dos casos, os Institutos de 

Identificação das Unidades Federativas não dispõem de protocolos e aparato tecnológico 

para identificar as duplicações de registro vindas de outros estados, ou até mesmo do seu 

próprio arquivo datiloscópico. Consoante aos fatos, os Institutos de Identificação não 

trabalham interativamente para que haja trocas de informações de dados e geração de 

conhecimento para manuseio inteligente e seguro para individualização do cidadão em 

prol da sociedade.  

Com foco na busca de soluções para tais problemas, o Projeto RIC prevê a 

administração central dos dados biográficos e biométricos dos cidadãos no Cadastro 

Nacional de Registro de Identificação Civil (CANRIC) e ABIS (do inglês Automated 

Biometric Identification System), respectivamente. A previsão desse novo modelo sustenta 

a não duplicação de registros e a consequente identificação unívoca dos cidadãos 

brasileiros natos e naturalizados. O Projeto RIC, portanto, visa otimizar o sistema de 

identificação e individualização do cidadão brasileiro nato e naturalizado com vistas a um 

perfeito funcionamento da gestão de dados da sociedade, os quais agregam valor à 

cidadania, à gestão administrativa, a simplificação do acesso aos serviços disponíveis ao 

cidadão e à segurança pública do país. 

Nesse contexto, o termo de cooperação entre MJ/SE e FUB/CDT define um projeto 
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que objetiva identificar, mapear e desenvolver parte dos processos e da infraestrutura 

tecnológica necessária para viabilizar a implantação do número único de Registro de 

Identidade Civil – RIC no Brasil. 

Este relatório apresenta um agrupamento das notícias veiculadas na imprensa entre 

os anos de 2009 até 2013 que citaram o RIC. As notícias que tratam do tema foram 

selecionadas, lidas e classificadas. Com essa classificação das notícias será possível ter 

uma ideia do tipo de informação recebida pela sociedade e a forma que a imprensa tratou 

o programa ao longo desses cinco anos.  

2 APRESENTAÇÃO 
 

Este clipping, usado como procedimento inicial de avaliação da agenda social em 

relação a determinado tema, é realizado conforme metodologia específica, adaptado, 

neste caso, à realidade do noticiário de identificação no Brasil, particularmente nos 

assuntos que se relacionam ao RIC. 

As notícias coletadas, em seu conjunto, são capazes de detectar ameaças e 

oportunidades, além de expressar a quantidade de repercussão obtida e a qualidade da 

repercussão no noticiário. 

Além disso, de forma complementar, existem informações das fontes relacionadas 

a diferentes instituições, governamentais ou não, que podem ser úteis na avaliação da 

aceitação de um documento que seria de grande valia social, incluindo a diminuição de 

fraudes e a maior facilidade do acesso aos direitos de cidadania. 

A amostra traz a presença do RIC e de temas relacionados à identificação no país 

em veículos noticiosos de todo o país. Observar o noticiário permite análises quantitativas 

e qualitativas, reunindo elementos para um diagnóstico detalhado de exposição de 

imagem, que será a segunda etapa deste trabalho. Esse diagnóstico irá permitir a 

mensuração da presença na mídia e orientar a equipe, mas também para aferir metas de 

comunicação, antecipar focos críticos e avaliar planos e estratégias. 

Essa avaliação do noticiário parte da premissa de que cada menção (positiva, 

negativa, positiva e negativa, ou neutra) deve ser analisada individualmente, por meio de 

suas características ponderáveis. Nesta análise, a equipe de comunicação avaliou as 

publicações que continham citações nominais ao RIC e a temas relacionados. Essa base 

de dados totalizou 353 registros, sendo cada uma delas classificada.  
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Os critérios adotados para a classificação partiram do conceito com o qual os 

profissionais de comunicação entendem como impressão que determinado material 

jornalístico deixa após a leitura atenta. A partir desses primeiros registros, foi elaborado o 

presente relatório com gráficos para melhor visualização do que foi observado. 

3 METODOLOGIA 
 

As notícias foram separadas de acordo com o ano em que foram publicadas. Cada 

uma delas contém a íntegra da reportagem, a data de divulgação, a fonte e a sua 

avaliação. Aquelas que foram republicadas contém o mesmo título, data e origem.  

Para avaliar cada uma das notícias, foi usado o critério de como a imagem do novo 

documento estava sendo noticiado pela imprensa. Cada publicação foi avaliada em 

caráter positivo; positivo e negativo; negativo e neutro.   

A notícia recebeu a classificação em positivo, quando apontava o RIC com otimismo, 

em negativo quando foram divulgados seus aspectos pessimistas, em positivo e negativo 

quando a notícia tratava o RIC nos dois aspectos e, por fim, em neutro quando a notícia 

citava o programa sem exaltar nenhum desses aspectos.   

Com a classificação das notícias separadas anualmente, é possível entender que a 

cada ano o RIC foi abordado com um viés para a mídia. Com esse agrupamento de 

informações pode-se ter um ‘termômetro’ da imagem do RIC, o qual servirá de base para 

a fase de diagnóstico. 

As notícias deste relatório foram publicadas nos principais jornais impressos de 

circulação nacional, jornais impressos de circulação regional, jornais impressos de 

circulação local, revistas nacionais e especializadas e diversos sites.  

Foram escolhidas três palavras-chave para a realização desta pesquisa por meio de 

clipping eletrônico (Fábrica de Ideias) e Google, são elas: RIC, Registro de Identidade 

Civil e Identidade Civil. A ferramenta eletrônica de clipping realizou a busca de 

informações das palavras-chave em 1144 veículos de comunicação como categorizadas 

abaixo: 

• Mídia nacional; 

• Imprensa regional; 

• Mídia on-line; 
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• Especializado jurídico; 

• Especializados.  

 

Na busca realizada com essas expressões, foram encontradas 543 notícias, sendo 

que 353 tratavam do programa RIC, que é o rol de análise deste relatório.   

Os veículos usados na busca estão listados no Anexo I. 

3.1 Notícias de 2009 
 

No ano de 2009 é possível concluir que o RIC possui muita força. A imprensa 

vende a imagem do RIC como o documento único, em que não será mais necessário o 

cidadão portar uma série de cédulas de documentos. Outra informação destacada pela 

mídia é o fato da lei que criou o RIC ser de 1997 e ainda não possuir regulamentação. 

Boa parte das notícias aponta que o cadastro para a emissão do RIC começaria no mês 

de janeiro de 2010. Agência Brasil, Folha de São Paulo, Correio Braziliense, Zero Hora e 

outros 47 veículos de comunicação, publicaram reportagens com o seguinte título: 

‘Cadastro para novo registro de identidade civil deve começar em janeiro’. 

Total de Notícias: 92 
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3.2 Notícias de 2010 
 

No primeiro semestre de 2010 as notícias divulgam que o cadastramento do RIC 

começaria ainda no mês de janeiro, gerando uma expectativa para a sociedade. As 

notícias tinham foco nos aspectos positivos do novo documento e das facilidades para o 

brasileiro. Outro aspecto exaustivamente noticiado é suporte documental: um cartão com 

chip e tecnologia embarcada. Alguns importantes veículos como o portal R7 (7/1/2010); 

Agência Senado (8/9/2010); Estadão (16/9/2010) e Correio Braziliense (17/9/2010) se 

referem ao suporte documental como um cartão magnético, expressão republicada por 

outros veículos menores em outras nove ocorrências deste mesmo ano. 

Algumas notícias informaram ao cidadão o passo a passo para adquirir o novo 

documento (portal R7, de 7 de janeiro de 2010, página 114) e também apontam a 

necessidade da publicação do decreto que regulamentaria o RIC. A imprensa anunciou 

também o custo para a implementação do novo documento (1,4 bilhão de reais), em que a 

fonte zero da notícia é o INI.   

No segundo semestre, as notícias divulgaram que o início da emissão do documento 

seria em novembro, informação que tem como fonte confirmada a Polícia Federal, mais 

especificamente o Instituto Nacional de Identificação (INI). Repete-se na maioria das 

notícias divulgadas a informação de que o RIC substituirá os outros documentos de 

identificação.  

Já ao final de 2010 algumas notícias esclarecem que a nova carteira de identidade 

nacional não substituirá documentos como CPF, título de eleitor e passaporte, mas terá o 

mesmo registro em todos os institutos de identificação estaduais do país. 

Total de notícias de 2010:  210 
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3.3 Notícias de 2011 
 

Em 2011 foi anunciado o início do projeto piloto e a distribuição aleatória do novo 

documento para cinco estados e o DF (Alagoas, Bahia, Maranhão, Rio de Janeiro, Santa 

Catarina e o Distrito Federal). De acordo com a notícia publicada inicialmente pelo 

Estadão no dia 16/9/2010, a escolha dos estados foi feita durante uma reunião do Comitê 

Gestor. A imprensa insistiu em divulgar o RIC como um documento que será um cartão 

com dois chips e que irá substituir os demais documentos. 

A divulgação inicial de 2011 era que o RIC começaria a ser distribuído em janeiro 

daquele ano, mas no mês de maio uma nova informação foi divulgada, de que o RIC seria 

distribuído em julho por problemas com os estados, principalmente no tocante a coleta de 

fotografia.   

No segundo semestre foram divulgadas críticas sore o atraso na distribuição dos 

documentos do projeto piloto. Outro aspecto abordado pela imprensa foi a substituição da 

identidade pelo novo documento e que essa substituição acarretaria a perda de validade 

da atual cédula de identidade. 

Quanto ao custo e as informações relativas ao tipo de financiamento do documento 

do RIC (se o RIC seria pago pelo governo ou se o cidadão teria de arcar com os custos), 

as notícias são divergentes. Outra informação questionada pela imprensa foi o fato do 

cartão custar cerca de R$ 20 para o governo e a cobrança para o cidadão ser o dobro 
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desse valor (notícia publicada pela Folha de São Paulo, 3 de maio de 2011, página 271).  

 

Total de notícias de 2011: 30 

 

 

3.4 Notícias de 2012 
 

Em 2012 foram poucas as notícias encontradas que abordaram o RIC, contudo, as 

que citam o programa colocam que o RIC não passou de um lançamento e que o projeto 

não saiu do papel.  

Neste mesmo ano foi levantada a questão de pessoas transgênero (travestis ou 

transexuais), com um viés de que o novo documento pode ser discriminatório, já que o 

RIC expõe o sexo do cidadão, assunto não abordado anteriormente pela mídia.  

 

Total de notícias de 2012:  10 
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3.5 Notícias de 2013 
 

No primeiro semestre de 2013 algumas notas foram divulgadas, confirmando que o 

projeto ainda não tinha saído do papel. Em outubro, o Ministério da Justiça foi procurado 

pela Folha de São Paulo para esclarecer o atraso do projeto.  

 

Total de notícias de 2013: 11 
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4 DIVULGAÇÃO DO RIC  
 

O gráfico abaixo representa a queda das notícias positivas ao longo dos anos e a 

forma que o programa RIC perdeu espaço na mídia, ganhando alguns destaques de 

aspecto negativo para a imprensa. 
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5 CONCLUSÃO 
 

Com a classificação das notícias é possível perceber que o projeto é inicialmente 

divulgado com muito otimismo pela mídia, chamando a atenção para aspectos que fazem 

parte das mensagens-força do projeto de amplitude nacional. Uma mensagem 

predominante passada para o leitor é de que o RIC irá melhorar a vida da sociedade, 

oferecendo mais segurança ao cidadão.  

Outro aspecto explorado é o fato do cartão ser um documento único, o que não é a 

proposta principal do RIC, contudo, com o tempo de uso, será inevitável a substituição do 

RIC aos outros documentos, já que os dados do cidadão serão todos inseridos em 

apenas um suporte documental. 

A partir do segundo semestre de 2011 é possível acompanhar a perda da 

credibilidade do RIC perante a mídia. Pelo fato do projeto não ter cumprido seus prazos 

estabelecidos e a implementação do projeto piloto ter falhado, a imprensa começou a 

divulgar os atrasos, gastos e informações divergentes sobre o RIC.  

Sugere-se a avaliação do clipping como base para um diagnóstico de mídia. Com os 

dados aqui apresentados, será possível identificar algumas das ideias-força e fragilidades 

do RIC, que serão trabalhadas futuramente ao longo do plano de comunicação.  
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Anexo I – Relação das fontes de pesquisa do Clipping 
 

Abaixo na 1ª tabela, quantitativo de fontes de pesquisa por região brasileira, por UF e 

quantidade de fontes de alcance Nacional. Na 2ª tabela temos a relação de todas as 1144 

fontes utilizadas pelo Clipping. 

Região/UF Quantidade 

BR 370 

Nacional 370 

CO 132 

DF 34 

GO 15 

MS 46 

MT 26 

TO 11 

Internacional 5 

INT 5 

N 49 

AC 7 

AM 12 

AP 4 

PA 15 

RO 9 

RR 2 

NE 116 

AL 8 

BA 18 

CE 10 

MA 13 

PB 10 

PE 14 

PI 22 

RN 11 

SE 10 

S 136 

PR 63 

RS 43 

SC 30 

SE 336 

ES 9 

MG 49 

RJ 38 

SP 240 

Total Geral 1144 
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Fontes de Pesquisa do Clipping UF Região 
ABDL - Associação Brasileira para o Desenvolvimento/BR Nac BR 

Abong/BR Nac BR 

Abril.com/BR Nac BR 

Academia de Desenvolvimento Social/BR Nac BR 

Ação Educativa/BR Nac BR 

Afirma - Revista Negra Online/BR Nac BR 

Agência Brasil/BR Nac BR 

Agência Câmara/BR Nac BR 

Agência de Notícias da Previdência Social/BR Nac BR 

Agência Ibase/BR Nac BR 

Agência Nordeste de Notícias/BR Nac BR 

Agência Sebrae de Notícias/BR Nac BR 

Agência Senado/BR Nac BR 

Ajufe/BR Nac BR 

Alguém me disse - Dássio Malta/BR Nac BR 

Amanhã: Economia & Negócios - Online/BR Nac BR 

America Online Brasil/BR Nac BR 

ANASPS - Associação Nacional dos Servidores da Pre/BR Nac BR 

Anuário Meio & Mensagem/BR Nac BR 

Ao mestre com carinho/BR Nac BR 

Aprendiz - Guia de Empregos/BR Nac BR 

Arca Universal/BR Nac BR 

Associação dos Magistrados Brasileiros/BR Nac BR 

B2B Magazine/BR Nac BR 

Blog - Cláudio Humberto/BR Nac BR 

Blog - Por dentro das empresas- Exame/BR Nac BR 

Blog Arena do Pavini/BR Nac BR 

Blog Caro Dinheiro - Folha.com/BR Nac BR 

Blog Casa das Caldeiras - Valor Online/BR Nac BR 

Blog Christina Lemos/BR Nac BR 

Blog Clóvis Rossi - Folha.com/BR Nac BR 

Blog da Heloisa Tolipan/BR Nac BR 

Blog da Lucia Hippolito/BR Nac BR 

Blog da Maura Fraga/BR Nac BR 

Blog Direto da Fonte - Sonia Racy - Estadão.com/BR Nac BR 

Blog do Ancelmo Góis - Globo Online/BR Nac BR 

Blog do Gerson Nogueira/BR Nac BR 

Blog do Guilherme Barros/BR Nac BR 

Blog do José Roberto de Toledo/BR Nac BR 
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Blog do Josias de Souza/BR Nac BR 

Blog do Kennedy Alencar/BR Nac BR 

Fontes de Pesquisa do Clipping UF Região 
Blog do Merval - Globo Online/BR Nac BR 

Blog do Noblat/BR Nac BR 

Blog do Sakamoto/BR Nac BR 

Blog Eliane Cantanhêde - Folha.com/BR Nac BR 

Blog Empresa Verde - Época Negócios/BR Nac BR 

Blog Ethevaldo Siqueira/BR Nac BR 

Blog Frederico Vasconcelos/BR Nac BR 

Blog George Vidor/BR Nac BR 

Blog Hélio Schwartsman/BR Nac BR 

Blog Içami Tiba/BR Nac BR 

Blog Jorge Castañeda/BR Nac BR 

Blog Jorge Ramos/BR Nac BR 

Blog Jornal do Carro - Estadão.com/BR Nac BR 

Blog José Simão/BR Nac BR 

Blog Luis Nassif/BR Nac BR 

Blog Luiz Felipe de Alencastro/BR Nac BR 

Blog Marcia Peltier/BR Nac BR 

Blog Miriam Leitão - Globo Online/BR Nac BR 

Blog Noam Chomsky/BR Nac BR 

Blog O Consultor Financeiro - Valor Online/BR Nac BR 

Blog O Estrategista - Valor Online/BR Nac BR 

Blog Panorama Político - Globo Online/BR Nac BR 

Blog Paul Krugman/BR Nac BR 

Blog Poder Online - IG/BR Nac BR 

Blog Primeiro Lugar - Exame/BR Nac BR 

Blog Qual é o meu direito? - Globo Online/BR Nac BR 

Blog Radar Global - Estadão.com/BR Nac BR 

Blog Radar Politico - Estadão.com/BR Nac BR 

Blog Reinaldo Azevedo/BR Nac BR 

Blog Ricardo Feltrin/BR Nac BR 

Blog Richard Branson/BR Nac BR 

Blog Só Ciência/BR Nac BR 

Blog Tablog/BR Nac BR 

Blog Thomas L. Friedman/BR Nac BR 

Blog Umberto Eco/BR Nac BR 

Bloomberg.com.br/BR Nac BR 

Bóia 1/BR Nac BR 

BOL - Notícias/BR Nac BR 

Bom Dia Brasil Online/BR Nac BR 

Brasil Business/BR Nac BR 

Brasil de Fato/BR Nac BR 
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Brasil Economico - Online/BR Nac BR 

Fontes de Pesquisa do Clipping UF Região 
Brasil Econômico/BR Nac BR 

Cadernos de Seguros Online/BR Nac BR 

Cadernos do Terceiro Mundo/BR Nac BR 

Callcenter.inf.br/BR Nac BR 

Caminho do Meio/BR Nac BR 

Canal Energia/BR Nac BR 

Canal Executivo/BR Nac BR 

Canal RH/BR Nac BR 

Carta Capital - Especial/BR Nac BR 

Carta Capital Online/BR Nac BR 

Carta Maior/BR Nac BR 

CBAt - Confederação Brasileira de Atletismo/BR Nac BR 

CBEJI/BR Nac BR 

Celulose Online/BR Nac BR 

Centro de Mídia Independente/BR Nac BR 

Cidadania-e/BR Nac BR 

Cidade Internet/BR Nac BR 

Clipping Express/BR Nac BR 

ClipSeguro/BR Nac BR 

Clix - Portal/BR Nac BR 

CMA/BR Nac BR 

CNN Brasil/BR Nac BR 

CNOL/BR Nac BR 

COEP Brasil/BR Nac BR 

Comex News/BR Nac BR 

ComputerWorld - Online/BR Nac BR 

Comunique-se/BR Nac BR 

Conselho da Justiça Federal/BR Nac BR 

Conselho Nacional de Justiça/BR Nac BR 

Consultor Jurídico/BR Nac BR 

Consumidor Moderno/BR Nac BR 

Conversa Afiada - Paulo Henrique Amorim/BR Nac BR 

Corpbusiness/BR Nac BR 

Correio Braziliense/BR Nac BR 

correiobraziliense.com.br/BR Nac BR 

CQCS - Centro de Qualificação do Corretor de Seguros/BR Nac BR 

Dentrodagua/BR Nac BR 

Desafios do Desenvolvimento/BR Nac BR 

Destak News/BR Nac BR 

Diário do Poder/BR Nac BR 

Discovery Esportes - Uol/BR Nac BR 

E-Agora/BR Nac BR 
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Fontes de Pesquisa do Clipping UF Região 
eAprender/BR Nac BR 

eBand/BR Nac BR 

Empresário Online/BR Nac BR 

Época Negócios - Online/BR Nac BR 

Época online/BR Nac BR 

EPTV.com/BR Nac BR 

Escola Interativa/BR Nac BR 

Espaço Vital/BR Nac BR 

Estadao.com - Fotos/BR Nac BR 

Estadão.com.br - Últimas notícias/BR Nac BR 

Exame.com/BR Nac BR 

Executivos Financeiros Online/BR Nac BR 

Expresso da Notícia/BR Nac BR 

Fantástico Online/BR Nac BR 

Feminina.jor.br/BR Nac BR 

Fenapef/BR Nac BR 

Folha de S. Paulo/BR Nac BR 

Folha.com/BR Nac BR 

Fotosite/BR Nac BR 

Franpress.com.br/BR Nac BR 

Funenseg/BR Nac BR 

G1 - Globo/BR Nac BR 

Gás Brasil/BR Nac BR 

Gasvirtual/BR Nac BR 

Gazeta Mercantil - Nordeste/BR Nac BR 

Gazeta Mercantil - Norte/BR Nac BR 

Gazeta Mercantil - Sul/BR Nac BR 

Gestão C&T Eletrônico/BR Nac BR 

Gestão C&T/BR Nac BR 

Glamurama - Online/BR Nac BR 

GloboNews.com/BR Nac BR 

Guia da Semana/BR Nac BR 

IBDI - Instituto Brasileito de Política e Direito/BR Nac BR 

IDG Now!/BR Nac BR 

Info Exame Online/BR Nac BR 

Infojur/BR Nac BR 

InfoMoney - Online/BR Nac BR 

Informativo Finep/BR Nac BR 

Informativo STF/BR Nac BR 

Informes/BR Nac BR 

Instituto Akatu/BR Nac BR 

Instituto Ethos/BR Nac BR 
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Fontes de Pesquisa do Clipping UF Região 
InterCidadania/BR Nac BR 

Invertia/BR Nac BR 

Investidor Individual/BR Nac BR 

Investimentos e Notícias/BR Nac BR 

InvestMax/BR Nac BR 

IRB - Brasil Resseguros (online)/BR Nac BR 

Istoé - Exclusivo Online/BR Nac BR 

Istoé Digital/BR Nac BR 

IstoÉ Dinheiro Online/BR Nac BR 

IstoÉ Online/BR Nac BR 

IT Web/BR Nac BR 

Jacarezinho na Net/BR Nac BR 

JB Online/BR Nac BR 

Joelmir Beting/BR Nac BR 

Jornal ANJ/BR Nac BR 

Jornal da Band/BR Nac BR 

Jornal da Câmara/BR Nac BR 

Jornal da Ciência - SBPC - Online/BR Nac BR 

Jornal da Ciência - SBPC/BR Nac BR 

Jornal da Comunicação Corporativa/BR Nac BR 

Jornal da Globo Online/BR Nac BR 

Jornal da Lilian/BR Nac BR 

Jornal do Brasil/BR Nac BR 

Jornal do Senado/BR Nac BR 

Jornal Hoje (TV Globo)/BR Nac BR 

Jornal Nacional Online/BR Nac BR 

Lance A+/BR Nac BR 

Lance Net/BR Nac BR 

Mais Você/BR Nac BR 

Marie Claire - Online/BR Nac BR 

MaxPress/BR Nac BR 

Meio & Mensagem - Campanhas Inesquecíveis/BR Nac BR 

Meio & Mensagem Online/BR Nac BR 

Meio & Mensagem/BR Nac BR 

Mercado & Eventos/BR Nac BR 

Metapress/BR Nac BR 

Meu Dinheiro/BR Nac BR 

MidiaSports.com.br/BR Nac BR 

Migalhas/BR Nac BR 

Moderna OnLine/BR Nac BR 

MSN Estadão/BR Nac BR 

MSN Notícias/BR Nac BR 
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Fontes de Pesquisa do Clipping UF Região 
NEAD Notícias Agrárias - Boletim/BR Nac BR 

NEAD Notícias/BR Nac BR 

Negócios Exame/BR Nac BR 

Net Marinha/BR Nac BR 

No Mínimo/BR Nac BR 

Notícias Empauta/BR Nac BR 

Notícias FINEP/BR Nac BR 

NSC Online - National Sports Channel/BR Nac BR 

O Estado de S. Paulo/BR Nac BR 

O Fuxico/BR Nac BR 

O Globo Online/BR Nac BR 

O Globo/BR Nac BR 

OAB - Notícias/BR Nac BR 

ObaOba.com.br/BR Nac BR 

Oficina de Informações/BR Nac BR 

Panorama Brasil/BR Nac BR 

Panorama Rural/BR Nac BR 

Pauta Mega Brasil/BR Nac BR 

PautaSocial/BR Nac BR 

Pelé.net/BR Nac BR 

Pequenas Empresas Grandes Negócios Online/BR Nac BR 

Politica Real/BR Nac BR 

PontoEdu/BR Nac BR 

Portal Biotecnologia/BR Nac BR 

Portal Corretores de Seguros/BR Nac BR 

Portal Educacional/BR Nac BR 

Portal GásEnergia/BR Nac BR 

Portal iG/BR Nac BR 

Portal Imprensa/BR Nac BR 

Portal Radio Livre/BR Nac BR 

Portal www.amazonia.org.br - Notícias/BR Nac BR 

Portos e Navios Online/BR Nac BR 

Prattein/BR Nac BR 

ProCana/BR Nac BR 

Projeto Brasil/BR Nac BR 

Propaganda e Marketing - Online/BR Nac BR 

Propaganda e Marketing/BR Nac BR 

Psicologia Online/BR Nac BR 

PT.org.br/BR Nac BR 

Quem Acontece/BR Nac BR 

R7/BR Nac BR 

Radar Kids Online/BR Nac BR 
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Fontes de Pesquisa do Clipping UF Região 
Radar Online - Lauro Jardim/BR Nac BR 

Rádio Gaúcha - Online/BR Nac BR 

RedeTV.com/BR Nac BR 

República do Livro/BR Nac BR 

Reuters Brasil/BR Nac BR 

Revista About/BR Nac BR 

Revista Agitação - CIEE/BR Nac BR 

Revista Amanhã: Economia & Negócios/BR Nac BR 

Revista Auto Esporte/BR Nac BR 

Revista Avião Revue/BR Nac BR 

Revista Banco Hoje/BR Nac BR 

Revista Brasil Sempre/BR Nac BR 

Revista Capital Aberto/BR Nac BR 

Revista Carta Capital/BR Nac BR 

Revista Ciência Hoje/BR Nac BR 

Revista Cláudia/BR Nac BR 

Revista Clínica Veterinária/BR Nac BR 

Revista Cobertura Mercado de Seguros/BR Nac BR 

Revista ComCiência Online/BR Nac BR 

Revista Conjuntura Econômica/BR Nac BR 

Revista Consulex/BR Nac BR 

Revista Contigo/BR Nac BR 

Revista Contra Relógio/BR Nac BR 

Revista Criativa/BR Nac BR 

Revista CRN Brasil/BR Nac BR 

Revista da Indústria Brasileira/BR Nac BR 

Revista da TV Escola/BR Nac BR 

Revista da Web! Online/BR Nac BR 

Revista de Contabilidade/BR Nac BR 

Revista Decision Report/BR Nac BR 

Revista do Mercosul/BR Nac BR 

Revista do Terceiro Setor/BR Nac BR 

Revista Ecologia e Desenvolvimento/BR Nac BR 

Revista Educação/BR Nac BR 

Revista Encontro/BR Nac BR 

Revista Época Negócios/BR Nac BR 

Revista Época/BR Nac BR 

Revista Exame/BR Nac BR 

Revista Filantropia/BR Nac BR 

Revista Flap Últimas Notícias/BR Nac BR 

Revista Flap/BR Nac BR 

Revista Forbes Brasil/BR Nac BR 
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Fontes de Pesquisa do Clipping UF Região 
Revista Fórum/BR Nac BR 

Revista Galileu/BR Nac BR 

Revista Globo Rural Online/BR Nac BR 

Revista Globo Rural/BR Nac BR 

Revista Imprensa/BR Nac BR 

Revista Info Exame/BR Nac BR 

Revista InfoMoney/BR Nac BR 

Revista Informática Hoje/BR Nac BR 

Revista Investidor Institucional/BR Nac BR 

Revista IstoÉ Dinheiro/BR Nac BR 

Revista IstoÉ/BR Nac BR 

Revista Justilex/BR Nac BR 

Revista Link/BR Nac BR 

Revista Mar&Mar Online/BR Nac BR 

Revista Marie Claire/BR Nac BR 

Revista Meio Filtrante Online/BR Nac BR 

Revista Melhor/BR Nac BR 

Revista Meu Próprio Negócio/BR Nac BR 

Revista Náutica - Online/BR Nac BR 

Revista Nova Escola/BR Nac BR 

Revista O2 online/BR Nac BR 

Revista PC World Online/BR Nac BR 

Revista Pequenas Empresas Grandes Negócios/BR Nac BR 

Revista Pesquisa Fapesp/BR Nac BR 

Revista Placar/BR Nac BR 

Revista Racing/BR Nac BR 

Revista Razão Contábil/BR Nac BR 

Revista RI/BR Nac BR 

Revista Sebrae/BR Nac BR 

Revista Super Interessante/BR Nac BR 

Revista Tela Viva/BR Nac BR 

Revista Teletime/BR Nac BR 

Revista Tema/BR Nac BR 

Revista TI/BR Nac BR 

Revista Tudo Online/BR Nac BR 

Revista Uma/BR Nac BR 

Revista Veja/BR Nac BR 

Revista Velejar e Meio Ambiente Online/BR Nac BR 

Revista Viagem e Turismo/BR Nac BR 

Revista Você S/A/BR Nac BR 

RH.com.br/BR Nac BR 

RNT - Revista de Negócios em Telecomunicações/BR Nac BR 
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Fontes de Pesquisa do Clipping UF Região 
Rota Brasil Oeste/BR Nac BR 

Runner Brasil/BR Nac BR 

Scientific American Brasil/BR Nac BR 

Segs - Portal Nacional dos Corretores de Seguros/BR Nac BR 

Seguros.com.br/BR Nac BR 

Sortimentos.com/BR Nac BR 

Sosni/BR Nac BR 

STF - Últimas Notícias/BR Nac BR 

STJ - Últimas Notícias/BR Nac BR 

Super Interessante Online/BR Nac BR 

Telebrasil/BR Nac BR 

Teletime News/BR Nac BR 

Terra - Notícias/BR Nac BR 

TRF - 1a Região/BR Nac BR 

TRF - 3a Região/BR Nac BR 

TRF - 4a Região/BR Nac BR 

TRF - 5a Região/BR Nac BR 

Última Instância/BR Nac BR 

Último Segundo - IG/BR Nac BR 

Universia/BR Nac BR 

Universo Jurídico/BR Nac BR 

UOL Notícias/BR Nac BR 

Uol Últimas Notícias/BR Nac BR 

Valor Econômico/BR Nac BR 

Valor OnLine/BR Nac BR 

Veja.com/BR Nac BR 

Viagem Aventura/BR Nac BR 

Vida Executiva/BR Nac BR 

Você S/A Online/BR Nac BR 

Webinsider/BR Nac BR 

Webventure/BR Nac BR 

WebWorld/BR Nac BR 

WSCOM - O Jornal Eletrônico do Nordeste/BR Nac BR 

Yahoo! Notícias Brasil/BR Nac BR 

Zone.com.br/BR Nac BR 

ABC - Associação Brasiliense de Corredores/DF DF CO 

Agência Brasília - GDF/DF DF CO 

Brasília Em Dia/DF DF CO 

Brasília em Tempo Real/DF DF CO 

Coluna Alexandre Torres/DF DF CO 

Conexão Empresarial - Sebrae/DF DF CO 

CORDF Online/DF DF CO 
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Fontes de Pesquisa do Clipping UF Região 
Correio Braziliense - Concursos/DF DF CO 

DeBoa.com/DF DF CO 

Direto do Planalto/DF DF CO 

Folha do DF/DF DF CO 

Folha do Meio Ambiente - Últimas Notícias/DF DF CO 

Folha do Meio Ambiente/DF DF CO 

Gazeta Mercantil - Centro-Oeste/DF DF CO 

Gazeta Mercantil - Distrito Federal/DF DF CO 

Gilberto Amaral Online/DF DF CO 

Jornal Brasil - On-line/DF DF CO 

Jornal Coletivo/DF DF CO 

Jornal da Comunidade/DF DF CO 

Jornal de Brasília Online/DF DF CO 

Jornal de Brasília/DF DF CO 

Jornal Fatorama/DF DF CO 

Magistrado em Revista/DF DF CO 

Mais Comunidade/DF DF CO 

Ministério da Justiça/DF DF CO 

Mundo Legal/DF DF CO 

Portal Fecomércio/DF DF CO 

Releases APCF/DF DF CO 

Revista O Magistrado/DF DF CO 

Revista Roteiro Brasília/DF DF CO 

Tribuna do Brasil/DF DF CO 

Última Notícia/DF DF CO 

UnB Revista/DF DF CO 

Vila Olímpica/DF DF CO 

Diário da Manhã - Últimas Notícias/GO GO CO 

Diário da Manhã/GO GO CO 

Folha do Sudoeste/GO GO CO 

Gazeta Mercantil - Goiás/GO GO CO 

Gazeta Popular/GO GO CO 

Goiás Agora/GO GO CO 

Goiásnet/GO GO CO 

Jornal a Voz do Povo - Online/GO GO CO 

Jornal da Segunda/GO GO CO 

O Estado de Goiás/GO GO CO 

O Popular - Últimas Notícias/GO GO CO 

O Popular/GO GO CO 

O Sucesso/GO GO CO 

Opção/GO GO CO 

Tribuna do Planalto/GO GO CO 
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Fontes de Pesquisa do Clipping UF Região 
A Crítica Online/MS MS CO 

A Tribuna News/MS MS CO 

Aquidauana News/MS MS CO 

AranduNews/MS MS CO 

Campo Grande Net Notícias/MS MS CO 

Campo Grande News/MS MS CO 

Campo Grande News/MS MS CO 

CampoGrande.com.br/MS MS CO 

Capital do Pantanal/MS MS CO 

Capital News/MS MS CO 

Cassilândia News/MS MS CO 

CBNNews/MS MS CO 

ClicNews/MS MS CO 

ConeSul News/MS MS CO 

Correio do Estado/MS MS CO 

Corumbá News/MS MS CO 

Corumbá Online/MS MS CO 

Costa Rica Net/MS MS CO 

Costa Rica News/MS MS CO 

Diário do Pantanal/MS MS CO 

Diário MS - Online/MS MS CO 

Dourados Agora/MS MS CO 

Dourados News/MS MS CO 

Dourados.br/MS MS CO 

Folha do MS Online/MS MS CO 

Folha do Povo/MS MS CO 

Gazeta Mercantil - Mato Grosso do Sul/MS MS CO 

HojeMS - Online/MS MS CO 

HojeMS/MS MS CO 

Jornal Agora MS/MS MS CO 

Jornal de Domingo/MS MS CO 

Jornal do Pantanal Sucesso/MS MS CO 

Jornal O Clarim/MS MS CO 

Maracaju News/MS MS CO 

Midiamax News/MS MS CO 

MS Notícias/MS MS CO 

O Estado - Mato Grosso do Sul/MS MS CO 

O Pantaneiro/MS MS CO 

O Progresso/MS MS CO 

Perfil News/MS MS CO 

Primeira Hora/MS MS CO 

ReporterMS/MS MS CO 
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Revista Ifnews/MS MS CO 

TerrasMS/MS MS CO 

Tribuna Popular News/MS MS CO 

Vale do Ivinhema/MS MS CO 

24Horas News - Cuiabá/MT MT CO 

A Gazeta - MT/MT MT CO 

A Tribuna/MT MT CO 

ALT Notícias/MT MT CO 

Bastidores do Poder Online/MT MT CO 

CenárioMT/MT MT CO 

Diário da Serra/MT MT CO 

Diário de Cuiabá - Últimas Notícias/MT MT CO 

Diário de Cuiabá/MT MT CO 

Diário de Sapezal/MT MT CO 

Diário News/MT MT CO 

Extra MT/MT MT CO 

Folha do Estado Online/MT MT CO 

Gazeta Digital/MT MT CO 

Gazeta Mercantil - Mato Grosso/MT MT CO 

Informe Geral/MT MT CO 

Mato Grosso On Line/MT MT CO 

MidiaNews/MT MT CO 

O Diário - Primavera do Leste/MT MT CO 

O Documento/MT MT CO 

Olhar Direto/MT MT CO 

Pantanal em Foco/MT MT CO 

Rádio Sorriso Online/MT MT CO 

RMT Online/MT MT CO 

SóNotícias/MT MT CO 

Top Sinop/MT MT CO 

A Voz do Tocantins/TO TO CO 

Cleber Toledo.com.br/TO TO CO 

Conexão Tocantins/TO TO CO 

Folha Popular/TO TO CO 

Gazeta Mercantil - Tocantins/TO TO CO 

Jornal do Tocantins/TO TO CO 

Jornal Stylo/TO TO CO 

O Girassol - Palmas Online/TO TO CO 

O Jornal - Palmas/TO TO CO 

Portal Stylo/TO TO CO 

Primeira Página/TO TO CO 

Bloomberg/IN INT INT 
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Fontes de Pesquisa do Clipping UF Região 
Business News Américas/IN INT INT 

Dow Jones/IN INT INT 

La Agencia de Viajes Colombia/IN INT INT 

StarMedia Notícias/DF INT INT 

A Gazeta do Acre - Online /AC AC N 

A Tribuna/AC AC N 

AC 24 Horas/AC AC N 

O Estado/AC AC N 

O Rio Branco Online/AC AC N 

O Rio Branco/AC AC N 

Página 20 - online/AC AC N 

A Crítica - Manaus/AM AM N 

A Crítica Online - Manaus/AM AM N 

Amazonia.com.br Notícias/AM AM N 

Diário do Amazonas/AM AM N 

Em Tempo - online/AM AM N 

Folha da Cidade/AM AM N 

Gazeta Mercantil - Amazonas/AM AM N 

Jornal do Commercio AM/AM AM N 

Maskate/AM AM N 

O Estado do Amazonas/AM AM N 

Portal D24AM/AM AM N 

Revista Circuito/AM AM N 

Diário do Amapá Online/AP AP N 

Folha do Amapá - Online/AP AP N 

Folha do Amapá/AP AP N 

Jornal do Dia Online/AP AP N 

BelemdoPara.com.br/PA PA N 

Correio do Tocantins Online/PA PA N 

Correio do Tocantins/PA PA N 

Diário do Para - Online/PA PA N 

Diário do Pará/PA PA N 

Gazeta de Santarém/PA PA N 

Gazeta Mercantil - Pará/PA PA N 

Jornal Opinião/PA PA N 

No Tapajós Online/PA PA N 

O Estado do Tapajós/PA PA N 

O Impacto/PA PA N 

O Liberal - OnLine/PA PA N 

O Liberal/PA PA N 

Portal ORM/PA PA N 

Tribuna do Pará/PA PA N 
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Fontes de Pesquisa do Clipping UF Região 
Alto Madeira - Online/RO RO N 

Diário da Amazônia - Online/RO RO N 

Diário da Amazônia/RO RO N 

Folha de Rondônia/RO RO N 

News Enter-Net/RO RO N 

O Estadão do Norte/RO RO N 

O Guaporé Online/RO RO N 

Rondoniagora.com/RO RO N 

Rondonotícias/RO RO N 

Brasil Norte/RR RR N 

Folha de Boa Vista - Online/RR RR N 

A Voz da Vitória/AL AL NE 

Alagoas 24 Horas/AL AL NE 

Aqui Acontece/AL AL NE 

Correio do Povo - Online/AL AL NE 

Gazeta de Alagoas/AL AL NE 

Jornal Extra/AL AL NE 

O Jornal/AL AL NE 

Tribuna de Alagoas/AL AL NE 

A Região/BA BA NE 

A Tarde - Últimas Notícias/BA BA NE 

A Tarde/BA BA NE 

Agora Online/BA BA NE 

Camaçari Notícias/BA BA NE 

Correio 24 horas- Online/BA BA NE 

Correio da Bahia/BA BA NE 

Diário da Região - Juazeiro/BA BA NE 

Folha do Estado/BA BA NE 

Gazeta Mercantil - Bahia/BA BA NE 

iBahia.com/BA BA NE 

Infobae America/BA BA NE 

Jornal da Mídia/BA BA NE 

Mensajero Periódico Turístico/BA BA NE 

Noite e Dia/BA BA NE 

Tribuna da Bahia On-line/BA BA NE 

Tribuna da Bahia/BA BA NE 

Tribuna Feirense/BA BA NE 

Blog Meio Bit - Diário do Nordeste/CE CE NE 

Diário do Nordeste - Online/CE CE NE 

Diário do Nordeste/CE CE NE 

Gazeta Mercantil - Ceará/CE CE NE 

Jornal do Cariri/CE CE NE 
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NoOlhar/CE CE NE 

O Estado - Online/CE CE NE 

O Noroeste - Sobral/CE CE NE 

O Povo - Ceará/CE CE NE 

O Povo - Últimas/CE CE NE 

Debate/MA MA NE 

Diário da Manhã/MA MA NE 

Elo Internet - São Luis/MA MA NE 

Folha do Maranhão Online/MA MA NE 

Gazeta Mercantil - Maranhão/MA MA NE 

Jornal Atos e Fatos/MA MA NE 

Jornal da Cidade de Caxias/MA MA NE 

Jornal Pequeno - Online/MA MA NE 

O Estado do Maranhão/ Imirante - Online/MA MA NE 

O Estado do Maranhão/MA MA NE 

O Imparcial - São Luís/MA MA NE 

O Progresso Online/MA MA NE 

Tribuna do Nordeste/MA MA NE 

Correio da Paraíba Online/PB PB NE 

Correio da Paraíba/PB PB NE 

Correio Forense/PB PB NE 

Diário da Borborema/PB PB NE 

Jornal da Paraíba - Online/PB PB NE 

Jornal da Paraíba/PB PB NE 

O Norte On Line/PB PB NE 

O Norte/PB PB NE 

Paraí-bê-a-bá Notícias/PB PB NE 

Só Esporte/PB PB NE 

Blog de Jamildo/PE PE NE 

Diário de Pernambuco - Online/PE PE NE 

Diário de Pernambuco/PE PE NE 

Diário Oficial do Estado de Pernambuco/PE PE NE 

Faculdade de Mercado Amplo - Notícias/PE PE NE 

Folha de Pernambuco/PE PE NE 

Gazeta de São Francisco/PE PE NE 

Jornal do Commercio Online/PE PE NE 

Jornal do Commercio PE/PE PE NE 

Pernambuco.com/PE PE NE 

Petrolina/PE PE NE 

Universidade Católica de Pernambuco - Notícias/PE PE NE 

Universidade Federal de Pernambuco - Notícias/PE PE NE 

Vanguarda de Caruaru/PE PE NE 
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180graus.com/PI PI NE 

Acesse Piauí/PI PI NE 

Antena 10 Online/PI PI NE 

Cabeça de Cuia/PI PI NE 

Cidadeverde.com/PI PI NE 

Dia-a-dia/PI PI NE 

Diário do Povo - Online/PI PI NE 

Diário do Povo/PI PI NE 

Em Dia News/PI PI NE 

GP1/PI PI NE 

Jornal dos Cerrados/PI PI NE 

Jornal Norte do Piauí/PI PI NE 

Meio Norte Online/PI PI NE 

Meio Norte/PI PI NE 

Mercado Piauí/PI PI NE 

O Dia/PI PI NE 

Open Notícias/PI PI NE 

Portal AZ/PI PI NE 

Portal Teresina Diário/PI PI NE 

Tribuna do Sol/PI PI NE 

Tribunal de Justiça do Estado do Piauí/PI PI NE 

Webpiaui.com/PI PI NE 

Diário de Natal Online/RN RN NE 

Diário de Natal/RN RN NE 

Gazeta do Oeste Online/RN RN NE 

Jornal de Fato/RN RN NE 

O Jornal de Hoje - Online/RN RN NE 

O Jornal de Hoje/RN RN NE 

O Mossoroense/RN RN NE 

Portal in360 RN/RN RN NE 

Tribuna do Norte - Natal/RN RN NE 

Tribuna do Norte Online - Natal/RN RN NE 

Universidade Potiguar/RN RN NE 

A Semana em Foco/SE SE NE 

Cinform/SE SE NE 

Correio de Sergipe/SE SE NE 

Gazeta de Sergipe/SE SE NE 

InfoNet/SE SE NE 

Jornal da Cidade - Online/SE SE NE 

Jornal do Dia Online/SE SE NE 

O Estado de Sergipe/SE SE NE 

Sergipe Hoje/SE SE NE 
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Universidade Federal de Sergipe - Notícias/SE SE NE 

96 Rock & News/PR PR S 

A Folha da Imprensa/PR PR S 

A Tribuna do Povo - Umuarama/PR PR S 

AB Notícias/PR PR S 

Apucarana Notícias/PR PR S 

Aqui Agora/PR PR S 

Assaí Online/PR PR S 

Banda B/PR PR S 

Bem Paraná Online/PR PR S 

Bonde/PR PR S 

Correio do Povo do Paraná/PR PR S 

CWB News/PR PR S 

Destak News/PR PR S 

Diário da Manhã/PR PR S 

Diário de Guarapuava Online/PR PR S 

Diário do Comércio - Paranaguá/PR PR S 

Diário do Estado/PR PR S 

Diário do Noroeste Online/PR PR S 

Diário dos Campos - Online/PR PR S 

Documento Reservado/PR PR S 

Folha de Londrina - FolhaWeb/PR PR S 

Folha de Londrina/PR PR S 

Gazeta de Toledo/PR PR S 

Gazeta do Paraná/PR PR S 

Gazeta do Povo - Online/PR PR S 

Gazeta do Povo/PR PR S 

Gazeta Mercantil - Paraná/PR PR S 

Gestour.com.br/PR PR S 

Globo Esporte - RPCTV/PR PR S 

HNews/PR PR S 

Hora H/PR PR S 

Indústria & Comércio/PR PR S 

Info Norte/PR PR S 

Jornal da Manhã Online - Ponta Grossa/PR PR S 

Jornal de Beltrão Online/PR PR S 

Jornal de Londrina - Online/PR PR S 

Jornal do Estado Online/PR PR S 

Jornal Hoje Online/PR PR S 

Jornale Online/PR PR S 

Mega Fone/PR PR S 

NP Diário/PR PR S 
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Fontes de Pesquisa do Clipping UF Região 
O Diário de Maringá - Últimas Notícias/PR PR S 

O Paraná/PR PR S 

O Presente - Online/PR PR S 

Página Brasileira/PR PR S 

Paiquerê FM - Últimas Notícias/PR PR S 

Paraná Online/PR PR S 

Paraná TV Online/PR PR S 

Portal Campo Largo/PR PR S 

Portal da Propaganda/PR PR S 

Primeira Linha/PR PR S 

Rede Sul de Notícias/PR PR S 

Revelia Notícias/PR PR S 

Terra Nossa/PR PR S 

TNNews - PR/PR PR S 

Tribuna de Cianorte Online/PR PR S 

Tribuna do Norte - Apucarana - Online/PR PR S 

Tribuna do Norte - Apucarana/PR PR S 

Tribuna do Paraná/PR PR S 

Tribuna Hoje/PR PR S 

Tudo Foz/PR PR S 

Umuarama Ilustrado/PR PR S 

WebNáuticos/PR PR S 

A Folha Regional/RS RS S 

A Platéia/RS RS S 

A Razão/RS RS S 

Ajuris/RS RS S 

Buenas Tchê/RS RS S 

Capital Gaúcha/RS RS S 

Clic Esportes/RS RS S 

Clic Negócios/RS RS S 

Correio do Povo - RS/RS RS S 

Diário de Canoas - Online/RS RS S 

Diário de Santa Maria/RS RS S 

Diário Popular - online/RS RS S 

Final Sports/RS RS S 

Folha da Semana/RS RS S 

Gazeta do Sul - Últimas Notícias/RS RS S 

Gazeta do Sul/RS RS S 

Gazeta Mercantil - Rio Grande do Sul/RS RS S 

Intelog/RS RS S 

Jornal A Tribuna - Santo Ângelo/RS RS S 

Jornal Agora - Rio Grande/RS RS S 
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Fontes de Pesquisa do Clipping UF Região 
Jornal da Cidade - Torres/RS RS S 

Jornal da Universidade - UFRGS/RS RS S 

Jornal das Missões - Santo Antonio/RS RS S 

Jornal de Rio Pardo/RS RS S 

Jornal Diário da Manhã - Passo Fundo/RS RS S 

Jornal do Comércio RS - Online/RS RS S 

Jornal do Comércio RS/RS RS S 

Jornal do Povo/RS RS S 

Jornal Ibiá/RS RS S 

Jornal NH - Sinosnet/RS RS S 

Jornal o Correio/RS RS S 

Jornal O Sul/RS RS S 

Jornal VS - Online/RS RS S 

O Jornal/RS RS S 

O Nacional/RS RS S 

Panorama/RS RS S 

Pioneiro Online/RS RS S 

Pontocritico.com/RS RS S 

Programa Manual/RS RS S 

Revista Voto - Política e Negócios/RS RS S 

RTJSA - Rádio e TV Jornal Seguro Amanhã/RS RS S 

Zero Hora - Últimas Notícias/RS RS S 

Zero Hora/RS RS S 

A Coluna/SC SC S 

A Notícia Capital/SC SC S 

A Notícia/SC SC S 

A Notícia/SC SC S 

A Tribuna Online - Criciúma/SC SC S 

Asas Brasil/SC SC S 

Correio Lageano/SC SC S 

Desbrava/SC SC S 

Diarinho - Diário do Litoral Catarinense/SC SC S 

Diário Catarinense/SC SC S 

Diário do Sul/SC SC S 

Folha Catarinense/SC SC S 

Gazeta Mercantil - Santa Catarina/SC SC S 

Jornal da Manhã - Criciúma/SC SC S 

Jornal de Santa Catarina/SC SC S 

Jornal Floripa News/SC SC S 

Jornal Metropolitano - Últimas Notícias/SC SC S 

Jornal Nova Era/SC SC S 

Mercadomaritimo.com.br/SC SC S 
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Fontes de Pesquisa do Clipping UF Região 
Net Babillons/SC SC S 

NotiSul Online/SC SC S 

O Atlântico/SC SC S 

O Estado/SC SC S 

O Momento - Online/SC SC S 

O Município/SC SC S 

Oi São José/SC SC S 

Portal Biguá/SC SC S 

Portal da Ilha/SC SC S 

SãoBento.net/SC SC S 

Tribuna Catarinense/SC SC S 

A Gazeta - ES/ES ES SE 

A Gazeta Online - ES/ES ES SE 

A Tribuna - ES/ES ES SE 

A Tribuna Online - ES/ES ES SE 

A Tribuna Online - Jales/ES ES SE 

Diário de Vitória/ES ES SE 

Folha do Norte - Colatina/ES ES SE 

Folha Vitória Online/ES ES SE 

Gazeta Mercantil - Espírito Santo/ES ES SE 

Aqui BH/MG MG SE 

ClarimNet - Araxá/MG MG SE 

Correio de Uberlândia OnLine/MG MG SE 

Correio do Sul/MG MG SE 

Diário da Tarde - MG Online/MG MG SE 

Diário do Aço/MG MG SE 

Diário do Comércio - MG/MG MG SE 

Diário do Rio Doce/MG MG SE 

Dzaí.com.br/MG MG SE 

Estado Atual/MG MG SE 

Estado de Minas - Online/MG MG SE 

E-Varginha/MG MG SE 

Folha da Manhã/MG MG SE 

Folha do Comércio/MG MG SE 

Folha Patense/MG MG SE 

Gazeta - São João Del Rei/MG MG SE 

Gazeta de Minas/MG MG SE 

Gazeta do Oeste Online/MG MG SE 

Gazeta do Oeste/MG MG SE 

Gazeta Mercantil - Minas Gerais/MG MG SE 

Gazeta Mercantil - Triângulo Mineiro/MG MG SE 

Gazeta Pará-Minense/MG MG SE 
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Hoje em Dia - Online/MG MG SE 

Hoje em Dia/MG MG SE 

Jornal Agora - Divinópolis/MG MG SE 

Jornal Capital de Minas/MG MG SE 

Jornal da Cidade - Poços de Caldas/MG MG SE 

Jornal da Manhã - Uberaba/MG MG SE 

Jornal da Manhã Online - Uberaba/MG MG SE 

Jornal de Monlevade/MG MG SE 

Jornal de Opinião - Belo Horizonte/MG MG SE 

Jornal de Uberaba/MG MG SE 

Jornal dos Lagos/MG MG SE 

Jornal Pontal do Triângulo/MG MG SE 

Jornal Vale do Aço - Últimas Notícias/MG MG SE 

Jornal Vale do Aço/MG MG SE 

Lance! Minas/MG MG SE 

Nova Imprensa/MG MG SE 

O Debate/MG MG SE 

O Sul de Minas/MG MG SE 

O Tempo Online/MG MG SE 

O Tempo/MG MG SE 

OAB Minas Gerais/MG MG SE 

Portal Uai Notícias/MG MG SE 

Revista Mineira de Contabilidade/MG MG SE 

Tribuna de Minas Online/MG MG SE 

Tribuna Formiguense/MG MG SE 

Tribuna Livre - Viçosa/MG MG SE 

Vossa Senhoria/MG MG SE 

A Voz da Cidade/RJ RJ SE 

A Voz da Serra/RJ RJ SE 

AeroNews/RJ RJ SE 

Blog Justiça e Cidadania/RJ RJ SE 

Blog Tribuna da Imprensa (Helio Fernandes)/RJ RJ SE 

Diário do Vale OnLine - Tempo Real/RJ RJ SE 

Diário do Vale Online/RJ RJ SE 

Extra Online/RJ RJ SE 

Extra/RJ RJ SE 

Folha da Manhã - Campos dos Goytacazes/RJ RJ SE 

Folha da Manhã Online - Campos dos Goytacazes/RJ RJ SE 

Folha de Niterói Online/RJ RJ SE 

Gazeta Mercantil - RJ e ES/RJ RJ SE 

Gazeta Mercantil - Rio de Janeiro/RJ RJ SE 

Jornal CRMV/RJ RJ SE 
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Fontes de Pesquisa do Clipping UF Região 
Jornal de Hoje - Nova Iguaçu/RJ RJ SE 

Jornal de Turismo/RJ RJ SE 

Jornal do Commércio RJ - Online/RJ RJ SE 

Jornal do Commercio RJ/RJ RJ SE 

Jornal dos Sports/RJ RJ SE 

Jornal Telecom/RJ RJ SE 

Macaé Jornal/RJ RJ SE 

Monitor Campista - OnLine/RJ RJ SE 

Monitor Mercantil Digital/RJ RJ SE 

O Debate - Macaé/RJ RJ SE 

O Dia Online/RJ RJ SE 

O Diário - Campos dos Goytacazes/RJ RJ SE 

O Diário OnLine - Campos dos Goytacazes/RJ RJ SE 

O Fluminense Online/RJ RJ SE 

O São Gonçalo/RJ RJ SE 

O Sol/RJ RJ SE 

Puro Esporte/RJ RJ SE 

Relatório Reservado/RJ RJ SE 

Revista Veja Rio/RJ RJ SE 

RJTV Online/RJ RJ SE 

Tn Petróleo Online/RJ RJ SE 

Tribuna da Imprensa/RJ RJ SE 

Tribuna de Petrópolis/RJ RJ SE 

Guia Rio Claro/SP SP SE 

360 Graus/SP SP SE 

A Cidade - Espirito Santo do Pinhal/SP - Online/SP SP SE 

A Cidade - Votuporanga/SP SP SE 

A Comarca - Online/SP SP SE 

A Estância de Guarujá./SP SP SE 

A Gazeta da Zona Norte/SP SP SE 

A Hora/SP SP SE 

A Semana Mogi/SP SP SE 

A Semana/SP SP SE 

A Tribuna - Amparo/SP SP SE 

A Tribuna - Santos/SP SP SE 

A Tribuna de São Carlos - Últimas Notícias/SP SP SE 

A Tribuna Regional/SP SP SE 

A Voz do Vale/SP SP SE 

ABC Repórter/SP SP SE 

Advillage.com.br/SP SP SE 

Aerobusiness/SP SP SE 

Agência Interior/SP SP SE 
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Fontes de Pesquisa do Clipping UF Região 
Agora São Paulo Online/SP SP SE 

Agora São Paulo/SP SP SE 

Amigos do Peito/SP SP SE 

Anuário de Mídias Digitais/SP SP SE 

Apamagis/SP SP SE 

Ativo.com/SP SP SE 

Aviação Brasil/SP SP SE 

Blog Radar Pop - Estadão.com/SP SP SE 

Boqueirão News/SP SP SE 

Bovespa/SP SP SE 

Bragança Jornal Diário/SP SP SE 

Brasil Diário - Vitória da Conquista/SP SP SE 

Brasilturis/SP SP SE 

Brotas Online/SP SP SE 

Business Travel Magazine - Online/SP SP SE 

Canal do Transporte/SP SP SE 

Candeia/SP SP SE 

CBN Campinas/SP SP SE 

CCSP - Clube de Criação de São Paulo - Últimas Notícias/SP SP SE 

CGN.net.br/SP SP SE 

Cidade Biz/SP SP SE 

Clique ABC/SP SP SE 

Consumidor S. A./SP SP SE 

Contadez/SP SP SE 

Correio da Cidadania/SP SP SE 

Correio do Litoral/SP SP SE 

Correio Popular/SP SP SE 

Costa Norte/SP SP SE 

Cultura e Mercado/SP SP SE 

DCI - Comércio, Indústria e Serviços/SP SP SE 

DCI Online/SP SP SE 

Debate/SP SP SE 

Diadema Jornal/SP SP SE 

Diálogo Regional/SP SP SE 

Diário da Franca/SP SP SE 

Diário da Ilha/SP SP SE 

Diário da Região - Osasco/SP SP SE 

Diário da Região - S. J. do Rio Preto - Últimas/SP SP SE 

Diário da Região - S. J. do Rio Preto/SP SP SE 

Diário de Notícias/SP SP SE 

Diário de Penápolis/SP SP SE 

Diário de S. Paulo - Online/SP SP SE 
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Fontes de Pesquisa do Clipping UF Região 
Diário de S. Paulo/SP SP SE 

Diário de Suzano/SP SP SE 

Diário de Taubaté - online/SP SP SE 

Diário do Comércio - SP - Online/SP SP SE 

Diário do Comércio - SP/SP SP SE 

Diário do Grande ABC Online/SP SP SE 

Diário do Litoral - Últimas Notícias/SP SP SE 

Diário do Litoral/SP SP SE 

Diário do Oeste/SP SP SE 

Diário do Povo - Campinas/SP SP SE 

Diário Online - Tupã/SP SP SE 

Diário Popular/SP SP SE 

Diárionet/SP SP SE 

Direito Vivo/SP SP SE 

Economia & Negócios - Agência Estado/SP SP SE 

Envolverde/SP SP SE 

Escola Paulista de Magistratura/SP SP SE 

Escolanet/SP SP SE 

FinanceOne/SP SP SE 

Folha Caipira/SP SP SE 

Folha da Cidade/SP SP SE 

Folha da Região - Araçatuba/SP SP SE 

Folha da Região Online - Araçatuba/SP SP SE 

Folha da Região Online - Olímpia/SP SP SE 

Folha de Alphaville - Online/SP SP SE 

Folha de Alphaville/SP SP SE 

Folha de Cerquilho/SP SP SE 

Folha de Itapetininga/SP SP SE 

Folha de Limeira/SP SP SE 

Folha de Rio Preto/SP SP SE 

Folha de São Caetano/SP SP SE 

Folha de São Pedro/SP SP SE 

Folha de Vila Prudente - Online/SP SP SE 

Folha Dirigida - SP/SP SP SE 

Folha do Sul - Itapeva/SP SP SE 

Folha D'Oeste/SP SP SE 

Folha Popular - Lençóis Paulista/SP SP SE 

Folha Regional - Botucatu/SP SP SE 

Folha Regional - Flórida Paulista/SP SP SE 

Folha Ribeirão Pires/SP SP SE 

Freguesia News/SP SP SE 

Futebol Interior/SP SP SE 
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Fontes de Pesquisa do Clipping UF Região 
Gazeta de Araçariguama/SP SP SE 

Gazeta de Limeira/SP SP SE 

Gazeta de Piracicaba/SP SP SE 

Gazeta de Ribeirão/SP SP SE 

Gazeta de Santo Amaro Online/SP SP SE 

Gazeta de Vargem Grande/SP SP SE 

Gazeta do Cambuí/SP SP SE 

Gazeta do Ipiranga/SP SP SE 

Gazeta do Litoral - Praia Grande/SP SP SE 

Gazeta Esportiva/SP SP SE 

Gazeta Mercantil - Estado de São Paulo/SP SP SE 

Gazeta Mercantil - Interior Paulista/SP SP SE 

Gazeta Mercantil - Planalto Paulista/SP SP SE 

Gazeta Mercantil - Vale do Paraíba/SP SP SE 

Gazeta Mercantil/SP SP SE 

Grupo São Paulo Leste/SP SP SE 

Hora do Povo/SP SP SE 

Imprensa Livre/SP SP SE 

Interesportes Online/SP SP SE 

Ipiranga News/SP SP SE 

Itaquera em Notícias/SP SP SE 

jcconcursos.com.br - Jornal dos Concursos e Empregos/SP SP SE 

JCS - Jornal do Corretor de Seguros/SP SP SE 

JE Online/SP SP SE 

Jornais de Bairros Associados/SP SP SE 

Jornal A Cidade - Ribeirão Preto/SP SP SE 

Jornal A Hora/SP SP SE 

Jornal Campos do Jordão/SP SP SE 

Jornal Casa Branca/SP SP SE 

Jornal Cidade de Bocaina/SP SP SE 

Jornal Cidade de Rio Claro/SP SP SE 

Jornal Cidade de Serra Negra/SP SP SE 

Jornal Correio de Lins/SP SP SE 

Jornal Cruzeiro do Sul Online/SP SP SE 

Jornal Cruzeiro do Sul/SP SP SE 

Jornal da Cidade - Bauru/SP SP SE 

Jornal da Cidade - Jundiaí/SP SP SE 

Jornal da Cidade de Arujá/SP SP SE 

Jornal da Cidade Holambra/SP SP SE 

Jornal da Divisa/SP SP SE 

Jornal da Gente/SP SP SE 

Jornal da Manhã - Marília/SP SP SE 
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Fontes de Pesquisa do Clipping UF Região 
Jornal da Orla/SP SP SE 

Jornal da Tarde/SP SP SE 

Jornal da USP/SP SP SE 

Jornal de Araraquara/SP SP SE 

Jornal de Birigüi/SP SP SE 

Jornal de Itatiba/SP SP SE 

Jornal de Jales/SP SP SE 

Jornal de Jundiaí/SP SP SE 

Jornal de Limeira/SP SP SE 

Jornal de Nova Odessa/SP SP SE 

Jornal de Piracicaba - Últimas Notícias/SP SP SE 

Jornal de Piracicaba/SP SP SE 

Jornal de Valinhos/SP SP SE 

Jornal Diário de Marília/SP SP SE 

Jornal Gazeta de São João/SP SP SE 

Jornal Gazeta do Rio Pardo/SP SP SE 

Jornal Interior/SP SP SE 

Jornal Nippo-Brasil/SP SP SE 

Jornal Noroeste/SP SP SE 

Jornal Notícias da Manhã/SP SP SE 

Jornal O Ouvidor/SP SP SE 

Jornal Oeste Notícias - Presidente Prudente/SP SP SE 

Jornal Regional Online/SP SP SE 

Jornal República - Itu/SP SP SE 

Jornal Taperá/SP SP SE 

jornaldabaixada.com.br/SP SP SE 

JornalNet - São José dos Campos/SP SP SE 

Lance! S. Paulo/SP SP SE 

Meu Dinheiro Online/SP SP SE 

Mogi News/SP SP SE 

Netsite/SP SP SE 

Notícia da Manhã/SP SP SE 

Notícias de Itaquera/SP SP SE 

Notícias FIESP/CIESP/SP SP SE 

NotíciasNet/SP SP SE 

O Alerta Online/SP SP SE 

O Atibaiense/SP SP SE 

O Buxixo/SP SP SE 

O Colinense/SP SP SE 

O Democrata Online - São Roque/SP SP SE 

O Diário de Mogi/SP SP SE 

O Imparcial - Araraquara/SP SP SE 
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Fontes de Pesquisa do Clipping UF Região 
O Imparcial - Presidente Prudente/SP SP SE 

O Liberal Online - Americana/SP SP SE 

O Momento/SP SP SE 

O Oeste Paulista - Santo Anastácio/SP SP SE 

O Progresso - Tatuí/SP SP SE 

O Regional/SP SP SE 

O Semanário/SP SP SE 

O Serrano/SP SP SE 

OAB São Paulo/SP SP SE 

Olhão.com/SP SP SE 

Panrotas/SP SP SE 

Percorrere.net/SP SP SE 

Pindavale.com.br/SP SP SE 

Portal Photos/SP SP SE 

PUC Campinas/SP SP SE 

Rac.com.br/SP SP SE 

Regional News - Online/SP SP SE 

Regional News/SP SP SE 

Revista da Folha/SP SP SE 

Revista Época São Paulo/SP SP SE 

Revista Glamour/SP SP SE 

Revista Pack/SP SP SE 

Revista Paulista de Contabilidade/SP SP SE 

Revista Pesquisa Fapesp Online/SP SP SE 

Revista Quarteirão Paulista/SP SP SE 

Revista Sentidos/SP SP SE 

Revista Valeparaibano/SP SP SE 

Revista Veja São Paulo/SP SP SE 

Revista Viv/SP SP SE 

Revista Viva São Paulo Online/SP SP SE 

São Caetano Agora/SP SP SE 

São Carlos News/SP SP SE 

São Paulo Convention & Visitors Bureau/SP SP SE 

São Vicente Jornal/SP SP SE 

Sport & Náutica/SP SP SE 

Sport Life Online/SP SP SE 

TCInet Notícias/SP SP SE 

Tech Channel/SP SP SE 

Telecom Online/SP SP SE 

Todo Dia - Campinas/SP SP SE 

Tribuna de Indaiá/SP SP SE 

Tribuna do Norte - Pindamonhangaba/SP SP SE 
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Fontes de Pesquisa do Clipping UF Região 
Tribuna do Povo Online - Araras/SP SP SE 

Tribuna Impressa/SP SP SE 

Tribuna Lençoense/SP SP SE 

Tribuna Ribeirão Preto/SP SP SE 

Voz da Terra/SP SP SE 

Water Mag./SP SP SE 

Webrun/SP SP SE 

Webtranspo/SP SP SE 

Webventure/SP SP SE 

World Telecom Online/SP SP SE 

ZDL de Comunicação/SP SP SE 

6 Anexo II – Íntegra das 353 Notícias 
 

6.1 Notícias de 2009: 
o O Brasil no combate às fraudes em documentos  

02 de janeiro de 2009 

O Brasil pretende implantar a partir de 2009 uma carteira de identidade 

inteligente - o chamado Registro de Identidade Civil (RIC). A novidade 

vai reunir em um só documento informações pessoais, número de CPF 

e título de eleitor. E contará com um chip para armazenar as 

características físicas e biométricas do cidadão, para facilitar a 

identificação do portador.  

As informações de identificação do cidadão serão enviadas para um 

banco de dados do Instituto Nacional de Identificação, no qual ficarão 

armazenadas. A implementação do projeto RIC contribuirá, portanto, 

para que o Brasil estabeleça uma unicidade entre documento e cidadão 

e para o aprimoramento da identificação civil no País.  

Trata-se de um passo muito importante no combate ás fraudes em 

documentos.  

Estudo divulgado recentemente pela Unisys identificou que roubo de 

identidade e fraudes financeiras são as principais preocupações dos 

consumidores de 14 países, entre eles a Espanha, Reino Unido, 

Austrália, Hong Kong e Brasil. O levantamento, realizado com mais de 

13 mil pessoas, constatou também que a preocupação geral relacionada 
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à segurança financeira está em primeiro lugar (143 pontos), seguida 

pela pessoal e nacional (138), e logo depois pela internet (118).  

O roubo de identidade é a maior ameaça citada entre os entrevistados 

de nove países. Já o uso inadequado de informações de débito ou 

crédito alcançou o primeiro ou o segundo lugar em 12 das nações que 

participaram da pesquisa.  

Nesse contexto, um dos problemas enfrentados é a falsificação de 

documentos, o qual poderá ser evitado com a implantação do RIC. O 

moderno sistema permitirá o efetivo cadastramento dos cidadãos para 

assegurar que cada indivíduo tenha apenas um único número de 

registro. Com isso, o País contará com importante instrumento no auxílio 

ao desenvolvimento de políticas de segurança mais eficazes.  

O RIC é um passo importante para vivermos em uma sociedade mais 

segura e mais eficiente. Vários países ao redor do mundo estão 

migrando seus documentos em papel para documentos seguros 

baseados em cartões inteligentes que têm a capacidade de armazenar e 

processar informações, com o objetivo de inibir a fraude, imigração 

ilegal, terrorismo, pagamentos indevidos de benefícios a pessoas não 

elegíveis, tráfico de drogas e de pessoas. Entre eles estão Portugal e 

Bélgica Portugal vem implantando desde 2006 o Projeto de Identidade 

Nacional, o primeiro baseado nos padrões IAS (Identificação, 

Autenticação e Assinatura), que culminou na criação de um documento 

baseado em cartão inteligente, aceito em todos os países da Europa.  

Os cartões, chamados de "Cartão de Cidadão", incluem diversos 

números de identificação do cidadão: identidade, CPF, seguro de saúde 

e previdência e, futuramente, estarão também substituindo o título de 

eleitor. O portador do cartão tem um código PIN secreto para fazer sua 

identificação e autenticação; o cartão suporta o protocolo CAP, que 

permite gerar uma senha dinâmica, para que o usuário possa autenticar-

se pelo telefone ou por internet, além de estar pronto para receber um 

certificado digital, para assinatura, via Internet, de documentos com 

validade legal, como contratos de compra e venda de imóveis ou 

contratos com bancos.  
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Na Bélgica, o projeto de identidade eletrônica também é um excelente 

exemplo de implementação bem sucedida. O BelPic é uma garantia aos 

cidadãos de um documento de identidade altamente seguro que os 

protege do roubo de identidade, tanto no mundo físico como no mundo 

virtual, pois nele está armazenada a assinatura digital do cidadão, para 

autenticação na utilização de serviços de governo eletrônico, seguro 

social ou, até mesmo, serviços privados na internet.  

Ainda na Bélgica, crianças estão sendo protegidas de pedofilia na 

Internet através do Kids card, um cartão inteligente de identidade que 

autentica a criança nos sites de chat, através do certificado digital 

armazenado no chip, garantindo assim que estejam conversando com 

crianças da mesma faixa etária.  

A implementação do RIC no Brasil, além de ser um grande passo para 

colocar o País em uma posição de vanguarda tecnológica, vai promover 

a cidadania e garantir a total confiabilidade às informações e contribuir 

para a segurança dos brasileiros.  

(*) Arnaud Laurans é vice-presidente para o segmento de governo da 

Gemalto na América Latina 

Fonte: Seguros.com.br | BR; 

Avaliação: Positivo; 

 

o O Brasil no combate às fraudes em documentos 

15 de janeiro de 2009 

Vice-presidente para o segmento de governo da Gemalto na América 

Latina - Arnaud Laurans  

O Brasil pretende implantar neste ano de 2009 uma carteira de 

identidade inteligente - o chamado Registro de Identidade Civil (RIC). A 

novidade vai reunir em um só documento informações pessoais, número 

de CPF e título de eleitor. E contará com um chip para armazenar as 

características físicas e biométricas do cidadão, para facilitar a 

identificação do portador.  

As informações de identificação do cidadão serão enviadas para um 
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banco de dados do Instituto Nacional de Identificação, no qual ficarão 

armazenadas. O projeto RIC contribuirá, portanto, para que o Brasil 

estabeleça uma unicidade entre documento e cidadão e para o 

aprimoramento da identificação civil no País. Trata-se de um passo 

muito importante no combate ás fraudes em documentos.  

Estudo divulgado recentemente pela Unisys identificou que roubo de 

identidade e fraudes financeiras são as principais preocupações dos 

consumidores de 14 países, entre eles a Espanha, Reino Unido, 

Austrália, Hong Kong e Brasil. O levantamento, realizado com mais de 

13 mil pessoas, constatou também que a preocupação geral relacionada 

à segurança financeira está em primeiro lugar (143 pontos), seguida 

pela pessoal e nacional (138), e logo depois pela internet (118). O roubo 

de identidade é a maior ameaça citada entre os entrevistados de nove 

países. Já o uso inadequado de informações de débito ou crédito 

alcançou o primeiro ou o segundo lugar em 12 das nações que 

participaram da pesquisa.  

Nesse contexto, um dos problemas enfrentados é a falsificação de 

documentos, o qual poderá ser evitado com a implantação do RIC. O 

moderno sistema permitirá o efetivo cadastramento dos cidadãos para 

assegurar que cada indivíduo tenha apenas um único número de 

registro. Com isso, o País contará com importante instrumento no auxílio 

ao desenvolvimento de políticas de segurança mais eficazes.  

O RIC é um passo importante para vivermos em uma sociedade mais 

segura e mais eficiente. Vários países ao redor do mundo estão 

migrando seus documentos em papel para documentos seguros 

baseados em cartões inteligentes que têm a capacidade de armazenar e 

processar informações, com o objetivo de inibir a fraude, imigração 

ilegal, terrorismo, pagamentos indevidos de benefícios a pessoas não 

elegíveis, tráfico de drogas e de pessoas. Entre eles estão Portugal e 

Bélgica.  

Portugal vem implantando desde 2006 o Projeto de Identidade Nacional, 

o primeiro baseado nos padrões IAS (Identificação, Autenticação e 

Assinatura), que culminou na criação de um documento baseado em 
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cartão inteligente, aceito em todos os países da Europa.  

Os cartões, chamados de Cartão de Cidadão, incluem diversos números 

de identificação do cidadão: identidade, CPF, seguro de saúde e 

previdência e, futuramente, estarão também substituindo o título de 

eleitor. O portador do cartão tem um código PIN secreto para fazer sua 

identificação e autenticação; o cartão suporta o protocolo CAP, que 

permite gerar uma senha dinâmica, para que o usuário possa autenticar-

se pelo telefone ou por internet, além de estar pronto para receber um 

certificado digital, para assinatura, via internet, de documentos com 

validade legal, como contratos de compra e venda de imóveis ou 

contratos com bancos.  

Na Bélgica, o projeto de identidade eletrônica também é um excelente 

exemplo de implementação bem sucedida. O BelPic é uma garantia aos 

cidadãos de um documento de identidade altamente seguro que os 

protege do roubo de identidade, tanto no mundo físico como no mundo 

virtual, pois nele está armazenada a assinatura digital do cidadão, para 

autenticação na utilização de serviços de governo eletrônico, seguro 

social ou, até mesmo, serviços privados na internet.  

Ainda na Bélgica, crianças estão sendo protegidas de pedofilia na 

internet através do Kids card, um cartão inteligente de identidade que 

autentica a criança nos sites de chat, através do certificado digital 

armazenado no chip, garantindo assim que estejam conversando com 

crianças da mesma faixa etária.  

A implementação do RIC no Brasil, além de ser um grande passo para 

colocar o País em uma posição de vanguarda tecnológica, vai promover 

a cidadania e garantir a total confiabilidade às informações e contribuir 

para a segurança dos brasileiros. 

Fonte: Jornal do Commercio RJ; 

Avaliação: Positivo; 

 

o Brasileiro terá à mão o chip da cidadania 

12 de março de 2009 
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Quem pode não acreditar na indisfarçável satisfação que sentimos 

quando vemos projetos com os quais nos envolvemos ao longo de 

nossas vidas serem postos em prática e, sobretudo, alcançarem 

resultados positivos?  

Alguns deles podem estar apenas iniciando e, mesmo quando ainda não 

totalmente implementados, antecipam este sentimento raro. Um destes 

projetos a que nos referimos atende pelo nome de Registro de 

Identificação Civil (RIC) e tende a representar um largo passo rumo à 

garantia de plena cidadania aos brasileiros, a partir da disponibilidade de 

informações pessoais e legais em um só documento, evitando que o 

cidadão tenha que se dirigir a órgãos públicos em busca de informação.  

A criação de um número único como indexador nacional é a garantia de 

que uma pessoa não se fará passar por outra. É também um 

instrumento de cidadania, não no plano teórico, mas no dia-a-dia. Sem 

dúvida, o RIC irá democratizar os benefícios da tecnologia, propiciando 

a milhões de brasileiros o acesso rápido e seguro a informações do 

cotidiano.  

O trabalho deverá estar concluído em 2017, quando todos os cidadãos 

deverão ter um documento de identificação civil baseado em um cartão 

em policarbonato dotado de um chip, que processará e armazenará 

dados de aplicações ou transações com terminais públicos ou privados.  

O RIC foi instituído pela Lei 9454/1997 e criado para integrar os bancos 

de dados de diversos órgãos dos sistemas de identificação do Brasil. 

Deverá reunir várias informações de diversos órgãos públicos e 

garantirá a centralização do seu armazenamento, garantindo o acesso 

aos serviços públicos de forma ágil e rápida, bem como livre de 

falsificação de identidade.  

E também evitará que injustiças sejam praticadas contra homônimos 

que, muitas vezes, sofrem algum tipo de discriminação por ter o mesmo 

nome de alguém procurado pela Justiça ou que tenha algum tipo de 

restrição ao nome.  

Como o novo RIC será dotado de um chip com certificação digital, e com 

as informações corretas, será mais fácil para o órgão público identificar 
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se a pessoal é ela mesma.  

A proposta do novo RIC vem sendo debatida há bastante tempo por 

diversos setores do governo, congresso, sociedade civil, ministério da 

Justiça, departamento de Polícia Federal e a indústria para que ela 

possa garantir o melhor sistema de identificação unificado. O resultado 

disso é que o governo federal bateu o martelo e irá adotar o novo 

documento para todos brasileiros.  

O modelo proposto considera a personalização a laser e é, 

incontestavelmente, a mais segura das opções, pois os dados são 

"gravados" em camadas internas do cartão, impedindo qualquer tipo de 

adulteração. A tecnologia empregada e a correta definição do substrato 

utilizado permitem a gravação de imagens em alta definição.  

A tecnologia a ser adotada para o RIC vem sendo utilizada em vários 

países da Europa em carteiras de identidade, passaportes e crachás de 

identificação pessoal em empresas. No Brasil, algumas entidades de 

classe, como a OAB Nacional, também a adotaram.  

O novo cartão RIC não irá acabar com outros documentos existentes, 

mas deverá agregar informações e possibilitar sua utilização de modo 

mais racional e sem fraudes. Estima-se que a venda de documentos 

falsos (carteira de motorista, identidade e passaportes) não acontecerá 

com o novo RIC.  

O chip fará o processamento e armazenagem dos dados biométricos e 

de certificação digital durante a identificação do cidadão na utilização de 

serviços públicos e privados, incluindo meios eletrônicos, terminais e a 

internet.  

O Instituto Nacional de Identificação estima que no ano que vem estará 

garantida a emissão do RIC para 2 milhões de cidadãos e em 2010 mais 

8 milhões de pessoas terão o novo documento. A partir de 2010 outras 

80 mil pessoas passarão a ser cadastradas diariamente.  (Gazeta 

Mercantil/Caderno C - Pág. 7) (Márcio Lambert - Presidente da GD 

Burti.) 

Fonte: Gazeta Mercantil; 
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Avaliação: Positivo; 

 

o Instituto de Identificação demonstra novo sistema: Rondônia é pioneira 

28 de março de 2009 

Na manhã dessa sexta-feira (27), o diretor do Instituto de Identificação 

Civil e Criminal de Porto Velho, delegado Pedro Mancebo, demonstrou 

como funciona o Sistema Automatizado de Identificação por Impressões 

Digitais (AFIS) e o Sistema Nacional de Identificação Criminal (SINIC), 

que está sendo implantado em Rondônia. O secretário Estadual de 

Segurança Pública, Evilásio Sena, o diretor geral da Polícia Civil, Morio 

Ikegawa e o diretor da Polícia Técnica, Orlando Médice, acompanharam 

a demonstração.  

Com esses sistemas, que contam com equipamentos móveis (estação 

remota) e fixos (estação de trabalho, onde os dados adquiridos podem 

ser confrontados com confrontados com os da Polícia Federal), o diretor 

do Instituto diz que se ganha em agilidade e confiabilidade. "Nossa 

equipe está recebendo treinamento da Polícia Federal do Instituto 

Nacional de Identificação (INI), os documentos estão sendo digitalizados 

e, até o segundo semestre, esperamos estar com 12 estações móveis 

distribuídas no Estado e emitindo o Registro de Identidade Civil (RIC) 

em 24 horas. Rondônia vai ser pioneira nisso, a implantação do novo 

cartão de identidade já foi iniciada em outros estados, mas Rondônia, 

por ter um acervo menor, sairá na frente, pois todo o processo já está 

bem avançado, os demais estados deverão se adequar num prazo de 9 

anos", destacou o diretor. Ele disse ainda que esse sistema unificado vai 

proporcionar benefícios principalmente para a área criminal, pois a 

identificação através do confronto civil e criminal será imediata no 

sistema, agilizando e oferecendo mais confiabilidade aos resultados.  

O secretário de Segurança Pública, Evilásio Sena, reforçou a 

importância do sistema. Segundo ele, depois de muitas pesquisas e 

análises, Rondônia adotou o melhor sistema. "Enquanto outros estados 

estão fazendo seus sistemas com empresas privadas, investindo cerca 

de R$ 20 milhões, nós estamos trabalhando em parceria com a Polícia 
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Federal. Dessa forma, estamos gastando aproximadamente R$ 4 

milhões, somando aí a reforma realizada no Instituto, uma economia de 

mais de R$ 15 milhões nos cofres do governo, e nosso sistema já vai 

estar integrado ao nacional, o que não vai acontecer nos outros estados, 

que terão de migrar depois. Mais uma vez o Governo do Estado coloca 

Rondônia à frente, pois o governador Ivo Cassol prioriza a segurança, 

exigindo sempre o melhor, e é isso que estamos fazendo", enfatizou o 

secretário.  

Para o diretor geral da Polícia Civil em Rondônia, Morio Ikegawa, a 

atenção dada pelo governo a essa questão foi fundamental para que o 

Estado pudesse avançar. "O governador Ivo Cassol soube entender a 

necessidade de Rondônia dar esse passo à frente dos outros estados, 

investindo em tecnologia e proporcionando agilidade e segurança na 

prestação de serviços", disse Morio Ikegawa. 

Fonte: Rondonoticias; 

Avaliação: Positivo; 

 

o Entre a cidadania e o controle 

27 de abril de 2009 

Nos últimos meses, a implementação do Registro Único de Identidade 

Civil (RIC) acelerou seu passo. Com ele em operação, a emissão da 

carteira de identidade atualmente a cargo das diversas Secretarias de 

Segurança Pública estaduais seria centralizada, com a atribuição a cada 

cidadão brasileiro de um número único de identidade, em um novo 

modelo de cédula.  

O RIC foi criado pela Lei 9.454, de 1997. Mesmo ainda carente de 

regulamentação, recentemente o Instituto Nacional de Identificação 

(INI), órgão do Departamento de Polícia Federal, idealizou o projeto de 

um número único de identificação, centralizando outros números 

identificativos existentes, como o CPF ou título de eleitor, em um único 

banco de dados.  

O RIC se justifica pela eficiência administrativa a ser obtida, pela 
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segurança contra fraudes e a possibilidade de ampliar os benefícios 

decorrentes da identificação. Tais argumentos tendem a ser bem 

recebidos em uma sociedade na qual a identificação dos cidadãos pelo 

Estado é vista com bons olhos. Mas é tratada com desconfiança em 

alguns países, como os de cultura anglo-saxã, por ser um pressuposto 

da própria inclusão social.  

Diversos países atribuem um número nacional de identificação para 

seus cidadãos. O RIC vai além disto ao propor a unificação de diversos 

sistemas de identificação. Na nova carta de identidade sobrepõem-se 

não só o novo número de identidade, mas também o CPF, o título de 

eleitor, além do numero anterior de identidade. Mais do que uma nova 

identidade, o RIC estrutura-se como uma plataforma de identificação 

baseada em um banco de dados centralizado, da qual podem advir 

inúmeros produtos e serviços.  

Ocorre que é virtualmente impossível considerar qualquer sistema de 

identificação como perfeito, e o RIC certamente não é exceção. A 

sofisticação com que é confeccionada a carta de identidade, em si, pode 

aumentar o custo de uma eventual fraude, sem a impossibilitar; os 

sistemas de identificação biométrica não proporcionam a segurança 

absoluta (vide as fraudes contra sistemas de identificação por 

impressões digitais); pode-se obter um documento alheio através do 

roubo de identidade; e ainda o chip utilizado para armazenar em formato 

digital os dados identificativos e biométricos na carteira de identidade 

pode estar sujeito à clonagem e acesso ilícito.  

O cruzamento de diversas bases de dados, tratado como um ponto forte 

no RIC é, na verdade, um de seus aspectos mais questionáveis. À 

medida que se facilita a obtenção de dados sobre uma pessoa, ela se 

torna mais suscetível a ser classificada apenas em função de seus 

dados tornando-a nada mais do que um número perante à sociedade. 

Pior, seus dados podem ser desviados ou utilizados abusivamente. E se 

os dados estiverem errados, ela pode ser tratada de forma indevida, 

mesmo sem saber. Isto sem falar no enorme perigo representado pela 

criação de um gigantesco banco de dados pessoais de todos os 
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cidadãos brasileiros, uma empreitada técnica e de alto risco na qual 

pequenos defeitos podem ter consequências desastrosas. Enfim, aqui 

seria possível enumerar muitos dos motivos que levaram a Constituição 

Portuguesa a incluir em seu artigo 35 a previsão de que É proibida a 

atribuição de um número nacional único aos cidadãos .  

Aponta-se para o aumento das possibilidades de controle e 

monitoramento de cidadãos no Brasil, ao passo que cidadãos em outros 

países podem contar com normas e sistemas de identificação que 

protegem seus dados pessoais de forma ampla e vedam sistemas de 

identificação único. Neste sentido, a chamada exclusão digital (digital 

divide) torna-se uma ameaça real, não da forma em que é 

correntemente evocada (ou seja, em torno do acesso à informação e 

aos serviços da Sociedade da Informação), mas pela maior facilidade de 

acesso às informações de cidadãos de países que tutelem de forma 

mais fraca seus dados pessoais. No Brasil, o caminho aparentemente 

de mão única tomado em relação ao RIC a confiança ilimitada na 

tecnologia sem a ponderação de mecanismos técnicos ou jurídicos 

concretos de tutela da privacidade e dos dados pessoais dos cidadãos 

brasileiros, apresenta o risco concreto de nos colocar decisivamente 

neste grupo.  

Danielo Doneda, advogado especializado em proteção de dados, é 

professor da Unibrasil e do mestrado da Faculdade de Direito de 

Campos. Mantém o site www.habeasdata.org.br. 

Fonte: Gazeta do Povo PR; 

Avaliação: Positivo e Negativo; 

 

o Plástico de serviço deve girar R$ 500 bilhões em 2009 

27 de abril de 2009 

Além da movimentação financeira dos cartões de crédito, débito e 

private label, que deve ser da ordem de R$ 450 bilhões este ano, 

estima-se que os cartões de serviço - como de fidelização, bilhetagem 

eletrônica de transporte público, seguro saúde, seguro auto, programas 
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do governo, entre outros - movimentem o equivalente aos cartões de 

pagamento, da ordem de R$ 500 bilhões. A afirmação foi feita hoje por 

Gilberto Dib, presidente da Dib & Associados e organizador da CARDS 

2009, que teve início nesta segunda-feira, em São Paulo.  

"Claro que esse montante não é exato, já que representa um valor 

implícito destes plásticos. Mas eles devem ser levados em consideração 

já que os cartões de serviço devem representar um total de 1 bilhão de 

plásticos na mão dos brasileiros ao final de 2009", ressaltou Dib. Ele 

completa que considerando ambas as modalidades de cartões, o 

volume transacionado, ao final de 2009, será de cerca de R$ 1 trilhão, 

ou 30% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro.  

De acordo com ele, a edição deste ano da CARDS vai destacar a 

aplicação de tecnologia e tendências de uso dos meios eletrônicos de 

transações. No que diz respeito à tecnologia, os cartões com chip e 

contact less (cartão sem contato) ainda estão no topo das discussões.  

"Essa tendência custou a chegar no Brasil, principalmente por questões 

de segurança, custos e de difícil implementação. Atualmente, alguns 

bancos como Bradesco e Banco do Brasil, já estão migrando sua base 

de cartões para plásticos com chip", disse Dib. "Ainda assim, acredito 

que os bancos não estejam desenvolvendo produtos em cima dessa 

tecnologia. O chip tem capacidade de processamento e hoje é usado 

apenas para verificação de senha", completou.  

O primeiro segmento a utilizar de maneira maciça os cartões com chip 

foi a bilhetagem eletrônica de transporte público, também sendo um 

cartão contact less. Atualmente existe cerca de 60 milhões de plásticos 

com essa função. Esse cartão está sendo usado de forma mais 

completa já que pode diferenciar o tempo de uso e o tipo de usuário. 

"Outro segmento que alavancou os cartões com chip foi a tecnologia 

GSM, para telefonia móvel, já que barateou a fabricação", explicou o 

presidente da Dib & Associados.  

Já quanto à tendências de uso dos meios eletrônicos de transações o 

assunto em discussão são as carteiras de identidade digital. O projeto 

RIC (Registro Único), como é denominado, permitirá a emissão de um 
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documento de identidade, com cadastro único, que pode ser consultado 

em uma base central de impressões digitais. A nova carteira será 

emitida em formato cartão, com alta tecnologia, e deverá ser uma 

realidade em todos os estados brasileiros até 2017.  

O projeto, a cargo do governo federal, foi elaborado em conjunto com o 

Ministério da Justiça, com o apoio da Polícia Federal e dos institutos de 

identificação estaduais. De autoria de Pedro Simon (PMDB), a lei nº 

9454, de 1997, foi aprovada pelo então presidente Fernando Henrique 

Cardoso, mas o prazo para sua regulamentação venceu em 2002. O 

presidente Lula comprometeu-se  a revogar o artigo da lei que 

estabelecia o prazo e, com isso, a matéria poderá ser regulamentada e 

aprovada ainda em seu governo.  

(Vanessa Correia - InvestNews) 

Fonte: JB Online; 

Avaliação: Positivo; 

 

o Carteira de identidade digital será lançada amanhã 

27 de abril de 2009 

A carteira de identidade digital deverá ser uma realidade em todos os 

estados brasileiros até 2017 representando a implantação de um total de 

140 milhões de cartões no final do processo. O projeto RIC (Registro 

Único) permitirá a emissão de um documento de identidade seguro e 

prático, com cadastro único, que pode ser consultado em uma base 

central de impressões digitais.  

A nova carteira será emitida no formato de cartão, de altíssima 

tecnologia, à base de policarbonato e contendo modernos itens de 

segurança, como a impressão a laser, evitando fraudes. O lançamento 

oficial será realizado amanhã (28/04) pela Abrid (Associação Brasileira 

de Representantes da Identificação Digital) na Cards 2009.  

O projeto, a cargo do governo federal, foi elaborado em conjunto com o 

Ministério da Justiça, com o apoio da Polícia Federal e dos Institutos de 

Identificação estaduais. O presidente Lula comprometeu-se a revogar o 
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artigo da lei e a matéria poderá será regulamentada ainda em seu 

governo. 

Fonte: Executivos Financeiros Online; 

Avaliação: Positivo; 

 

o Biometria reforça a segurança para usuários de ATMs 

28 de maio de 2009 

A discussão sobre a implantação de biometria para autentificação já está 

em alguns setores de atividade, como é o caso da Polícia Federal que já 

vem aperfeiçoando o RIC (Registro de Identidade Civil), que se trata de 

um registro com informações agregadas dos cidadãos brasileiros.  

Até nove anos depois da implantação do RIC, estimamos que 

aproximadamente 150 milhões dos habitantes estarão cadastrados 

neste sistema. Tendo em suas mãos um único número de identificação, 

que também pode ser feita uma segunda via em qualquer unidade da 

federação, afirmou Aurélio Greco, papilocopista da Polícia Federal.  

Este projeto tem como ideal a parte técnica que, segundo o especialista, 

está praticamente pronta, dependendo apenas da regulamentação da 

frente política.  

Por outro lado, no setor financeiro existem alguns avanços na 

implantação da biometria, porém ainda não há a adoção efetiva em suas 

autenticações. É importante lembrar, que a ação vem sendo 

desenvolvida pela Febraban (Federação Brasileira de Bancos), em seu 

grupo de trabalho em biometria, o qual tem estudado formas e 

estruturas para um modelo de autenticação biométrica para os bancos 

brasileiros.  

Nesse grupo, a tecnologia de autenticação Vascular (através da mão e 

dos dedos) foi apontada como a mais eficaz entre as diversas formas 

biométricas, agregando em algumas situações o uso das digitais para a 

certificação, ressaltou Francimara Teixeira Viotti, cordenadora do grupo 

de trabalho em biometria da Febraban.  

Com o uso destas tecnologias poderemos reduzir para quase zero as 
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clonagens que acontecem nas ATMs, pois para haver a certificação será 

necessário que a máquina reconheça uma séria de informações que só 

o cliente tem, explicou Francimara Viotti.  

Em contra partida, o Banco Bradesco vem utilizando a tecnologia em 

seus terminais, com enfoque para a leitura das veias da mão. 

Chegamos a conclusão que com esta autenticação tínhamos uma alta 

aceitação pelo cliente, devido a maior precisão na tecnologia, baixo 

contato físico entre o usuário e a máquina e gastávamos pouco em 

treinamento, ponderou Jolivan Lopes Galvão Filho, da área de 

segurança do Banco Bradesco.  

Posso dizer que uma de nossas preocupações era com a aceitação do 

público idoso, apreensão essa que caiu por terra dada a comodidade do 

sistema. Eles adoram.  

Hoje, o Banco Bradesco conta com aproximadamente 558.808 usuários 

cadastrados para utilizarem os 5.875 terminais que teem instalados este 

sistema de biometria. Gerando até o momento, aproximadametne, 6,4 

milhões de transações em suas 1.768 agências (correspondentes a 

quase 50% do seu total de agências). 

Fonte: Executivos Financeiros Online; 

Avaliação: Positivo; 

 

 

o Governo prevê regulamentar Registro de Identidade Civil (RIC) em 

setembro 

06 de agosto de 2009 

O primeiro painel da Etapa São Paulo do 7o Fórum de Certificação 

Digital (CertForum), realizado nesta terça-feira, 04/08, reuniu 

autoridades em identificação digital para falar sobre o novo modelo de 

identidade pessoal a ser adotado no Brasil. Batizado de RIC, sigla para 

Registro de Identidade Civil, o documento utilizará tecnologias de 

biometria e de chips para guardar todos os dados civis dos cidadãos 

brasileiros.  
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Criado com o objetivo de facilitar conferências, confirmar identidades 

pessoais e, principalmente, extinguir - ou ao menos dificultar e reduzir - 

as fraudes e crimes de identidade, o projeto RIC atualmente depende 

apenas da regulamentação da lei pelo Governo Federal. Esta 

regulamentação é esperada para o fim de setembro, afirma Célio 

Ribeiro, presidente executivo da Associação Brasileira das Empresas de 

Tecnologia em Identificação Digital (ABRID).  

Segundo ele, o RIC nada mais é do que a evolução natural dos 

documentos de identificação pessoal. O processo de identificação de 

uma pessoa continua o mesmo, com a vantagem de poder ser feito 

também no universo virtual, afirma Ribeiro. Trocamos o papel por um 

material mais resistente e acrescentamos a ele chips e tecnologia de 

biometria para impedir o roubo de identidade, detalha o executivo da 

Abrid.  

Em 2004, o Governo Federal investiu US$ 35 milhões na aquisição do 

Sistema Automatizado de Identificação de Impressões Digitais. Além 

disso, o Brasil já conta com uma federação de identidade e 

convergência de padrões, que é a ICP-Brasil. Nós já temos as 

tecnologias para unificar os documentos digitais de identidade. O ICP-

Brasil é o RIC, afirma Francimara Viotti, gerente executiva de gestão de 

segurança do Banco do Brasil. Falta uma política nacional para a gestão 

dos dados, observa a especialista.  

O RIC trabalhará exclusivamente com a tecnologia de impressão digital, 

de acordo com o diretor do INI. Não consideramos a hipótese de usar 

outras biometrias, já que a impressão digital é 100% segura e mais 

barata do queas demais, explica Marcos Elias de Araújo, diretor do 

Instituto Nacional de Identificação (INI) da Polícia Federal. Além da 

identificação por impressão digital, o RIC trará um chip em que ficarão 

armazenadas todas as informações do cidadão. A idéia é ter um 

documento único para a identificação civil. Serão gravados ali dados 

como número de documentos - RG, CPF, título de eleitor, número de 

PIS/PASEP, dados da carteira de habilitação e de trabalho,além de 

características como cor da pele e dos olhos.  
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Para evitar que dados desnecessários sejam armazenados pelas 

instituições que utilizarão o RIC de seus clientes, será possível atribuir 

ao cartão múltiplos atributos, de modo que se o cidadão precisa do RIC 

para entrar na empresa, o atributo profissional, por exemplo, 

apresentará apenas os dados necessários para isso. O mesmo vai para 

o seu uso no banco, conforme exemplifica Francimara - a pessoa no 

banco não precisa de todas as informações armazenadas no RIC, assim 

como o caixa do supermercado não precisa do número do meu título de 

eleitor, explica Francimara.  

Araújo revela que o projeto do RIC conta com o forte apoio do Tribunal 

Superior Eleitoral, que entre março e agosto deste anos já recadastrou 

3% dos eleitores brasileiros sobre esse sistema unificado. Segundo 

Araújo, a meta é ter 2 milhões de brasileiros recadastrados até o fim 

deste ano. Em 2010, a previsão é que esse número chegue a 8 milhões 

e passe a 20 milhões em 2011. Uma vez solucionada a questão da 

regulamentação do RIC pelo Governo Federal, teremos um prazo de 

nove anos para o recadastramento dos cidadãos brasileiros, afirma 

Araújo. Nesse período, segundo o diretor do INI, o uso do RIC é 

facultativo e a identidade atual continua aceita. Até 2017, o Ministério da 

Justiça, responsável pela emissão do novo documento, planeja que 150 

milhões de brasileiros façam parte do RIC. Transcorrido esse período, o 

uso do documento único deve se tornar obrigatório, destaca Araújo.  

Os cidadãos que se recadastrarem junto ao TSE, por exemplo, não 

precisarão fazê-lo novamente para obter o RIC. Francimara destaca que 

esta é uma das vantagens da nova identidade, que também evitará a 

necessidade de múltiplas credenciais por usuários e convergirá os 

padrões dos diversos documentos utilizados hoje em dia. A executiva 

afirma que o Banco do Brasil dá total apoio ao ICP-Brasil e diz que a 

instituição aposta no documento único e no estabelecimento de um 

banco de dados centralizado para colocar um fim nas fraudes de 

identidade. Segundo ela, 80% dos casos de clonagem de cartões 

ocorrem nos ATMs.  

Com o RIC, será virtualmente impossível que o cidadão tenha mas de 
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uma identidade (hoje, no Brasil, cada Estado da federação possui um 

sistema independente para a emissão de RGs). E isso permite, por 

exemplo, que o mesmo indivíduo possua até 27 diferentes identidades. 

Embora o RIC ainda não esteja regulamentado pelo Governo Federal, 

cidadão brasileiros já podem realizar seu cadastro unificado junto a 

órgãos governamentais, como o Tribunal Superior Eleitoral. 

Fonte: A Hora SP; 

Avaliação: Positivo; 

 

o Nova carteira gera disputa 

18 de setembro de 2009 

O Ministério da Justiça deve recomendar o veto presidencial ao projeto 

de lei que unifica sob um mesmo número os vários documentos de 

identificação do brasileiro, aprovado na quarta-feira pelo Senado 

Federal. Parecer em elaboração pelo Instituto Nacional de Identificação 

(INI) observa que a lei colide com Medida Provisória (MP) encaminhada 

pelo ministério e aprovada pelo próprio Senado neste mês.  

A MP cria um novo documento para substituir a Carteira de Identidade, o 

Registro Único de Identidade Civil (RIC), de caráter nacional e com mais 

dados do que o atual, mas não unifica todos os papéis do cidadão. 

Excludentes, a MP e o projeto de lei aprovado na quarta-feira dependem 

de regulamentação e sanção presidencial para entrar em vigor.  

A origem da celeuma é a lei 9.454, em vigor desde 1997. De autoria do 

senador Pedro Simon (PMDB-RS), ela instituiu um número único de 

registro para os brasileiros e deu um prazo de cinco anos para a 

concretização da mudança. A lei não foi regulamentada e nunca saiu do 

papel.  

A lei aprovada na quarta-feira, de autoria do deputado Celso 

Russomano (PP-SP) também é uma modificação da lei de Pedro Simon. 

Ela não estabelece prazos. Determina apenas que novos documentos, 

na medida em que passem a ser feitos, tenham um mesmo registro. 

Pelo projeto Carteira de Identidade, CPF, Carteira de Trabalho, Carteira 
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Nacional de Habilitação, título de eleitor e passaporte passariam a ter o 

mesmo número.  

O Ministério da Justiça é contra, pelo menos em um primeiro momento, 

a unificação de todos os documentos, com o argumento de que isso cria 

obstáculos para a criação de um novo documento. A proposta é que a 

Identidade seja substituída pelo RIC, documento com um número novo, 

que será fornecido pelo ministério, e não mais pelos governos estaduais. 

O RIC seria dotado de dispositivos de segurança, de um chip com a 

impressão digital e dos números de outros documentos como CPF e 

título de eleitor.  

O grande objetivo é combater crimes e fraudes. A Polícia Federal estima 

que 10% das carteiras de identidade que circulam sejam falsas. Como o 

sistema é estadualizado, um foragido pode tirar um novo documento em 

outro Estado e levar uma vida normal. Também é comum pessoas terem 

CPFs diferentes. 

Fonte: Pioneiro Online RS; 

Avaliação: Positivo e Negativo; 

 

o País vai adotar identidade unificada 

18 de setembro de 2009 

Senado aprovou lei que prevê RG, CPF e carteira de habilitação em 

documento único O Senado aprovou ontem projeto de lei que determina 

a criação de um documento unificado de identificação, que vale para 

todos os brasileiros. Segundo o texto, ele deve reunir a carteira de 

identidade (RG), o passaporte, o Cadastro Nacional da Pessoa Física 

(CPF), a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e a Carteira 

Nacional de Habilitação (CNH). Agora o projeto vai para sanção do 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva.  

A aprovação estabelece o marco legal necessário para que o governo 

leve adiante o Registro Único de Identidade Civil (RIC). O novo 

documento será sofisticado e, segundo o governo, praticamente imune a 

fraudes, conforme protótipo elaborado pelo Instituto Nacional de 
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Identificação (INI) e apresentado no ano passado pela Polícia Federal. 

Criado por um projeto de lei de 1997, o RIC seguia em análise na Casa 

Civil e, tecnicamente, necessitava de uma regulamentação ampliada - 

algo possível com o texto aprovado.  

O novo documento terá um chip integrado (veja quadro), código de 

barras, marca anti-scanner (para evitar cópias), imagem de fundo 

integrada e dispositivo ótico (holografia diferenciada).  

De acordo com o projeto, os documentos terão o mesmo número do 

atual RG, à medida que forem sendo expedidos. Dessa forma, quem 

tirar o primeiro RG poderá adotar esse número para os demais 

documentos. No caso de quem já possui RG, CPF, CNH, a identidade 

unificada trará os números de cada um dos registros. Não será preciso 

trocar os documentos antigos.  

Segundo o senador Almeida Lima (PMDB-SE), relator do projeto na 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), o uso do número 

da identidade em todos os documento dificultará as fraudes e poderá 

aperfeiçoar o sistema de identificação civil.  

O projeto de lei determina que o tipo e o fator sanguíneo do cidadão 

sejam informados no documento de identidade. Se o titular for portador 

de alguma deficiência física também poderá pedir para que a informação 

seja incluída. No entanto, ainda será necessário um laudo oficial. Esse 

ponto deverá posteriormente ser regulamentado por decreto. Caberá 

ainda ao governo definir detalhes do RIC, como quem ficará responsável 

pelo material a ser utilizado (a Casa da Moeda, por exemplo) e como 

será unificado o trabalho dos órgãos que emitem os documentos.  

Cerca de 10% de 160 milhões de carteiras de identidade que circulam 

no Brasil são falsas, segundo a PF. São 16 milhões de documentos que 

seguem ativos, em parte, por causa da negligência das famílias e dos 

cartórios em dar baixa em casos de morte, mas principalmente por 

golpistas da Previdência, eleitores fantasmas e estelionatários em geral.  

E OS NÚMEROS?  

De acordo com o projeto, os documentos terão o mesmo número do 
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atual RG, à medida que forem sendo expedidos. Dessa forma, quem 

tirar o primeiro RG poderá adotar esse número para os demais 

documentos  

No caso de quem já possui RG, CPF, CNH, a identidade unificada trará 

os números de cada um dos registros. Não será preciso trocar os 

documentos antigos 

Fonte: Jornal da Tarde SP; 

Avaliação: Positivo; 

 

o Carteira de identidade nova provoca disputa 

18 de setembro de 2009 

Leis conflitantes podem atrasar liberação de documento único e nacional  

O Ministério da Justiça deve recomendar o veto presidencial ao projeto 

de lei que unifica sob um mesmo número os vários documentos de 

identificação do brasileiro, aprovado na quarta-feira pelo Senado.  

Parecer em elaboração pelo Instituto Nacional de Identificação (INI) 

observa que a lei colide com a Medida Provisória (MP) encaminhada 

pelo Ministério e aprovada pelo próprio Senado neste mês.  

A MP cria um novo documento para substituir a Carteira de Identidade, o 

Registro Único de Identidade Civil (RIC), de caráter nacional, com mais 

dados do que o atual, e que deve ser expedido a partir de janeiro. 

Excludentes, a MP e o projeto de lei aprovado na quarta-feira dependem 

de regulamentação e sanção presidencial para entrar em vigor.  

A origem da polêmica é a lei 9.454, em vigor desde 1997. De autoria do 

senador Pedro Simon, ela instituiu um número único de registro para os 

brasileiros e deu um prazo de cinco anos para a mudança. A lei não foi 

regulamentada e nunca saiu do papel.  

Mais segurança com dispositivo contra fraudes e crimes  

Segundo o diretor do INI, Marcos Elias Cláudio de Araújo, seguiram-se 

12 anos de negociações sobre a lei, que levaram à criação, pelo 

governo federal, do Projeto RIC. As condições eram a derrubada do 

prazo previsto na lei original e o fim da unificação de documentos sob 



Ministério da Justiça        
 

Projeto: MJ/SE-RIC Emissão: 19/05/2014 Arquivo: 20140519 MJ RIC - RT Clipping de Noticias_Projeto RIC.doc Pág.64/325 
Confidencial. 

Este documento foi elaborado pela Universidade de Brasília (UnB) para a MJ/SE. 
É vedada a cópia e a distribuição deste documento ou de suas partes sem o consentimento, por escrito, da MJ/SE. 

um mesmo número. Ficava a ideia de um registro de identidade nacional 

em lugar do modelo estadualizado, que favorece fraudes.  

Levamos 12 anos para instituir essa lei e, para surpresa nossa, o 

Senado aprova uma outra lei em desacordo disse Araújo.  

A lei aprovada na quarta-feira, de autoria do deputado Celso 

Russomano (PP-SP), é uma modificação da lei de Simon e não 

estabelece prazos. Determina apenas que novos documentos, na 

medida em que passem a ser feitos, tenham um mesmo registro. Pelo 

projeto, Carteira de Identidade, CPF, Carteira de Trabalho, Carteira 

Nacional de Habilitação, título de eleitor e passaporte teriam o mesmo 

número.  

O Ministério da Justiça é contra a unificação de todos os documentos, 

com o argumento de que isso cria obstáculos para a criação de um novo 

documento. A proposta é que a Carteira de Identidade seja substituída 

pelo RIC, documento com um número novo, que será fornecido pelo 

Ministério. O RIC teria dispositivos de segurança. Um chip com a 

impressão digital e os números de outros documentos como CPF e título 

de eleitor.  

O grande objetivo é combater crimes e fraudes. A Polícia Federal estima 

que 10% das carteiras de identidade que circulam no Brasil sejam 

falsas. Como o sistema é estadualizado, um foragido pode tirar um novo 

documento em outro Estado e levar uma vida normal.  

Fonte: Zero Hora RS; 

Avaliação: Positivo e Negativo; 

 

 

o Projeto une RG, CPF, carteira de trabalho e CNH 

18 de setembro de 2009 

Senado aprova texto que abre espaço para criação do RIC; documento 

virá ainda com tipo e fator sanguíneo  

O Senado aprovou ontem projeto que determina a criação de um 

documento unificado de identificação, que valeria para todos os 
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brasileiros. Ele reunirá a carteira de identidade (RG), o passaporte, o 

Cadastro Nacional da Pessoa Física (CPF), a Carteira de Trabalho e 

Previdência Social (CTPS) e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). 

O projeto vai para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os 

novos documentos terão o mesmo número do RG, à medida que forem 

sendo expedidos.  

A aprovação do texto, de autoria do deputado Celso Russomanno e 

apresentado há seis anos, também estabelece o marco legal necessário 

para que o governo leve adiante o Registro Único de Identidade Civil 

(RIC) para quem já possui todos esses documentos. O RIC é 

praticamente imune a fraudes, conforme protótipo elaborado pelo 

Instituto Nacional de Identificação (INI) e apresentado há um ano pela 

Polícia Federal. Criado por projeto de lei de 1997, o RIC seguia em 

análise na Casa Civil e, tecnicamente, necessitava de uma 

regulamentação ampliada - algo possível com o projeto aprovado ontem.  

Segundo o senador Almeida Lima (PMDB-SE), relator do projeto de 

documento unificado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

(CCJ), o uso do mesmo número da identidade em todos os documentos 

dificultará a ocorrência de fraudes e poderá aperfeiçoar o sistema de 

identificação civil. O projeto também determina que o tipo e o fator 

sanguíneo do cidadão sejam informados no documento de identidade. 

Se o titular for portador de alguma deficiência física também poderá 

pedir para que a informação seja incluída na carteira.  

Almeida Lima argumenta que a informação sobre o tipo e o fator 

sanguíneo pode facilitar o atendimento médico de emergência. Já a 

declaração de deficiência física, segundo o senador, poderá criar 

facilidades ao titular do documento e evitar transtornos, especialmente 

na utilização do transporte público, "pois determinadas deficiências, 

como a auditiva ou a visual, podem não ser constatadas de maneira tão 

clara".  

Ainda será necessário laudo oficial que comprove a condição de 

portador de deficiência. Esse ponto deverá posteriormente ser 

regulamentado por decreto. Da mesma forma, caberá ao governo definir 
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detalhes, como quem ficará responsável pelo material a ser utilizado (a 

Casa da Moeda, por exemplo), quem fará a emissão do documento 

nacional e como será unificado o trabalho dos diversos órgãos de 

fiscalização.  

NOVA TECNOLOGIA  

Cerca de 10% de pelo menos 160 milhões de carteiras de identidade 

que circulam no Brasil são falsas, conforme a PF destacou na 

apresentação do RIC. São documentos frios que seguem ativos, em 

parte, por causa da negligência das famílias e dos cartórios em dar 

baixa em casos de morte, mas principalmente por golpistas da 

Previdência, eleitores fantasmas e estelionatários em geral. A PF já 

encontrou pessoas com mais de 20 carteiras de identidade, de Estados 

diferentes.  

O novo documento nacional de identificação apresentaria um chip 

integrado, código de barras, antiscanner (para evitar cópias), imagem de 

fundo integrada e dispositivo ótico (holografia especial). 

Fonte: O Estado de S. Paulo; 

Avaliação: Positivo; 

  

o Projeto une RG, CPF, carteira de trabalho e CNH 

18/09/2009  

BOL - Notícias | Brasil | BR; 

Avaliação: Positivo; 

 

o Projeto une RG, CPF, carteira de trabalho e CNH 

18/09/2009 

Estadão.com.br - Últimas notícias; 

Avaliação: Positivo; 

 

o Projeto une RG, CPF, carteira de trabalho e CNH 

18/09/2009 | Polícia Federal | Jornal de Piracicaba - Últimas Notícias | 

SP; 
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Avaliação: Positivo; 

 

o Projeto une RG, CPF, carteira de trabalho e CNH 

18/09/2009 | Polícia Federal | G1 - Globo | Brasil | BR; 

Avaliação: Positivo; 

 

o Projeto une RG, CPF, carteira de trabalho e CNH 

18/09/2009 | Polícia Federal | Paraná Online | País | PR; 

Avaliação: Positivo; 

 

o Projeto une RG, CPF, carteira de trabalho e CNH 

18/09/2009 | Polícia Federal | Jornal Cruzeiro do Sul | Brasil | SP; 

Avaliação: Positivo; 

 

  

o Projeto une RG, CPF, carteira de trabalho e CNH 

18/09/2009 | Perícia Criminal | Diário do Comércio - SP - Online | Cidade 

| SP 

Avaliação: Positivo; 

 

 

o Projeto une RG, CPF, carteira de trabalho e CNH 

18/09/2009 | Polícia Federal | Jornal do Estado Online | Brasil | PR 

Avaliação: Positivo; 

 

o  Projeto une RG, CPF, carteira de trabalho e CNH 

18/09/2009 | Polícia Federal | O Povo - Últimas | CE 

 Avaliação: Positivo; 

 

o Projeto une RG, CPF, carteira de trabalho e CNH 

18/09/2009 | Polícia Federal | Diário da Manhã | Cidade | GO 
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Avaliação: Positivo; 

 

o  Projeto une RG, CPF, carteira de trabalho e CNH 

18 de setembro de 2009 

Polícia Federal | Diário Popular - online | Política | RS 

Avaliação: Positivo; 

 

o Senado aprova documento único para identificação 

18 de setembro de 2009 

O Senado aprovou na quinta-feira (16) projeto que determina a criação 

de um documento unificado de identificação, que valeria para todos os 

brasileiros. Ele reunirá a carteira de identidade (RG), o passaporte, o 

Cadastro Nacional da Pessoa Física (CPF), a Carteira de Trabalho e 

Previdência Social (CTPS) e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). 

O projeto vai para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os 

novos documentos terão o mesmo número do RG, à medida que forem 

sendo expedidos.  

A aprovação do texto, de autoria do deputado Celso Russomanno e 

apresentado há seis anos, também estabelece o marco legal necessário 

para que o governo leve adiante o Registro Único de Identidade Civil 

(RIC) para quem já possui todos esses documentos. O RIC é 

praticamente imune a fraudes, conforme protótipo elaborado pelo 

Instituto Nacional de Identificação (INI) e apresentado há um ano pela 

Polícia Federal (PF).  

Cerca de 10% de pelo menos 160 milhões de carteiras de identidade 

que circulam no Brasil são falsas, conforme a PF destacou na 

apresentação do RIC. São documentos frios que seguem ativos, em 

parte, por causa da negligência das famílias e dos cartórios em dar 

baixa em casos de morte, mas principalmente por golpistas da 

Previdência, eleitores fantasmas e estelionatários em geral. A PF já 

encontrou pessoas com mais de 20 carteiras de identidade, de Estados 

diferentes.  



Ministério da Justiça        
 

Projeto: MJ/SE-RIC Emissão: 19/05/2014 Arquivo: 20140519 MJ RIC - RT Clipping de Noticias_Projeto RIC.doc Pág.69/325 
Confidencial. 

Este documento foi elaborado pela Universidade de Brasília (UnB) para a MJ/SE. 
É vedada a cópia e a distribuição deste documento ou de suas partes sem o consentimento, por escrito, da MJ/SE. 

O novo documento nacional de identificação apresentaria um chip 

integrado, código de barras, antiscanner (para evitar cópias), imagem de 

fundo integrada e dispositivo ótico (holografia especial).  

Fonte: Agência Estado; 

Avaliação: Positivo; 

 

o RG, CPF, CNH e carteira: tudo junto 

19 de setembro de 2009 

Projeto prevê que documentos tenham o mesmo número do RG  

O Senado aprovou na última quinta-feira o projeto que determina a 

criação de um documento unificado de identificação, que valeria para 

todos os brasileiros. Ele reunirá a carteira de identidade (RG), o 

passaporte, o Cadastro Nacional da Pessoa Física (CPF), a Carteira de 

Trabalho e Previdência Social (CTPS) e a Carteira Nacional de 

Habilitação (CNH).  

O projeto agora vai para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 

O texto prevê que os novos documentos terão o mesmo número do RG, 

à medida que forem sendo expedidos. Para a dona de casa Juliana 

Correa da Costa, 31 anos, o mesmo número para todos os documentos 

trará uma enorme facilidade. "Decorar números não é o meu forte. Ainda 

mais quando me pedem o número de documentos que não uso sempre, 

como título de eleitor."  

Para as pessoas que já possuem todos os documentos, o texto 

estabelece a criação do Registro Único de Identidade Civil (RIC). O RIC 

é praticamente imune a fraudes, conforme protótipo elaborado pelo 

Instituto Nacional de Identificação (INI) e apresentado há um ano pela 

Polícia Federal (PF). Criado por projeto de lei de 1997, o RIC seguia em 

análise na Casa Civil e, tecnicamente, necessitava de uma 

regulamentação ampliada.  

"O uso do mesmo número da identidade em todos os documentos ajuda 

a melhorar a identificação, o cadastro e os contratos que são feitos", 

disse o comerciante Carlos Roberto de Moura, 38 anos. Para a polícia, 
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esse sistema dificultará a ocorrência de fraudes e poderá aperfeiçoar o 

sistema de identificação civil.  

O projeto também determina que o tipo e o fator sanguíneo do cidadão 

sejam informados no documento. Se o titular for portador de alguma 

deficiência física também poderá pedir para que a informação seja 

incluída. O novo documento nacional de identificação apresentaria um 

chip integrado, código de barras, antiscanner (para evitar cópias), 

imagem de fundo integrada e dispositivo ótico (holografia especial). 

Fonte: Jornal de Jundiaí; 

Avaliação: Positivo; 

 

o Projeto de lei que une CPF, RG e habilitação é bem recebido por 

natalenses 

19 e setembro de 2009 

Você já imaginou um documento único que possa ser usado como 

carteira de identidade (RG), passaporte, Cadastro Nacional da Pessoa 

Física (CPF), Carteira de Trabalho e Previdência Social e a Carteira 

Nacional de Habilitação? É o que prevê o Projeto de Lei da Câmara nº 

46, de 2003, aprovado nesta quarta-feira pelo Senado Federal. O 

projeto, de autoria do deputado Celso Russomanno, consiste na 

inclusão de três novos artigos na Lei nº 9.454, de 7 de abril de 1997, 

que institui o número único de Registro Único de Identidade Civil (RIC).  

O projeto aguarda sanção do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas 

já agrada muita gente. O operador de máquinas Plínio Farias da Silva, 

46 anos, conta que tem dificuldade para conseguir decorar os vários 

números de CPF, Carteira de Trabalho e outros documentos e acredita 

que a criação de apenas um número vai ajudá-lo muito. "Esses números 

são muito extensos e difícil de decorar".  

Ontem ele teve que retirar seus documentos pela terceira vez e disse 

que o processo é bem complicado. "Na primeira vez eu fui roubado e 

agora eu perdi minha carteira com identidade, CPF e carteira de 

habilitação. Quando venho retirá-los novamente tenho que passar a 
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manhã inteira enfrentando filas e pegando senhas para ser atendido. Se 

fosse apenas um documento, sairia muita mais em conta, pois eu não 

tenho esse tempo todo. Trabalho à noite e preciso dormir de dia".  

A balconista Roberta de Oliveira Silva, 33 anos, afirma que a medida vai 

reduzir a quantidade de documentos dentro da bolsa. "A gente tem que 

portar muitos documentos e com essa unificação vai ser muito mais fácil 

transportar".  

Tecnologia  

Esse novo documento apresentaria um chip integrado e outras 

tecnologias capazes de evitar falsificações que, segundo dados da 

Polícia Federal, representam 10% do total de carteiras que circulam no 

Brasil. A proposta principal é que se unifique os cinco documentos em 

apenas um, de modo que todos os documentos passem a ter o mesmo 

número de registro, à medida que forem expedidos.  

Outras medidas propostas pelo projeto é que o tipo e o fator sanguíneo 

tornem-se informações obrigatórias no RIC e que passe a ser permitido, 

para deficientes físicos, caso o titular deseje, um carimbo comprovando 

sua deficiência, devendo ser atestada por uma autoridade de saúde. A 

novidade estabelece também o marco legal necessário para que o 

governo leve adiante o RIC para quem já possui todos esses 

documentos.  

Fonte: Diário de Natal;  

Avaliação: Positivo; 

 

o Registro único 

20 de setembro de 2009 

Os amazonenses, assim como todos os 183 milhões de brasileiros, 

passarão a ter um número único de Registro de Identidade Civil. O RIC, 

como já é chamado, pretende unificar e substituir, até 2019, os atuais 

Registro Geral (RG), Cadastro de Pessoal Física (CPF), Carteira 

Nacional de Habilitação (CNH), Carteira de Trabalho e Previdência 

Social (CTPS), além de todos os outros documentos necessários ao 
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cidadão.  

A previsão do Instituto Nacional de Identificação (INI), órgão ligado ao 

Departamento de Polícia Federal (DPF), responsável pela implantação 

do RIC no País, é que o novo documento custe, aproximadamente, R$ 

13. "Nesse primeiro momento a retirada não será obrigatória, mas sim 

por adesão. Só que 30% da população não precisará pagar por ele, pois 

são pessoas com baixa renda", explicou o diretor do INI, Marcos Elias.  

A estimativa do instituto é que o novo documento entre em circulação 

em janeiro de 2010. "A previsão é que pelo menos 150 milhões de 

brasileiros tenham seu número RIC até 2019. A partir do terceiro ano do 

projeto, 80 mil pessoas poderão ser cadastradas a cada dia, com meta 

de 20 milhões por ano", estimou Marcos Elias.  

O projeto prevê a criação de uma "nova carteira de identidade", onde 

estará presentes o número RIC, além de todos os outros dados dos 

documentos que o cidadão já possui. A nova identidade se parecerá 

com um cartão de crédito com chip, onde ficarão armazenadas 

informações biométricas, além de impressões digitais e outras 

informações.  

Os outros dados que constarão do documento são o tipo sanguíneo do 

titular e, caso ele deseje, a informação de que é deficiente físico, como 

proposto no Projeto de Lei aprovado semana passada pelo Senado 

Federal e que aguarda sansão do presidente Lula.  

Só que para sair do papel, o projeto que cria o RIC ainda precisa sofrer 

uma nova modificação, antes de ter sua regulamentação sancionada 

pelo presidente. "Há ainda, no Senado, um Projeto de Lei que pede a 

revogação do artigo sexto da Lei 4.954. Ele deve ser votado essa 

semana e seguir para a sansão presidencial. Nós já estamos 

tecnicamente prontos. Só falta a regulamentação da Lei", afirmou 

Marcos Elias, do INI. 

Fonte: A Crítica – Manaus; 

Avaliação: Positivo; 
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o Acordos superam até mesmo antigas relações de desconfianças 

26 de setembro de 2009 

BRASÍLIA - O mais novo acordo de cooperação policial feito pela Polícia 

Federal também é um sinal de novos tempos nas relações 

internacionais. Polícia Federal e a Polícia Nacional Revolucionária de 

Cuba firmaram esta semana, em Havana, uma séria de convênios que, 

além de estreitar as relações, quebram o gelo de uma histórica 

desconfiança iniciada nos anos de chumbo época em que ativistas 

brasileiros eram deslocados para treinar na Ilha pelas organizações de 

esquerda que se opunham à ditadura militar. Militante clandestino do 

antigo PCBR, o ministro da Justiça, Tarso Genro, chefiou a delegação 

brasileira.  

O delegado Luiz Fernando Corrêa diz que a polícia cubana ficou 

interessada na experiência acumulada pelos brasileiros, especialmente 

no combate à corrupção, lavagem de dinheiro e sobre o novo Registro 

Único de Identificação Civil (RIC), que reunirá num único num chip 

plastificado todas as informações de um cidadão. Policiais brasileiros 

vão conhecer os sistemas de registro civil e da política de imigração de 

Cuba, cujos controles em partes pelo conflito com os Estados Unidos e 

as restrições internas do próprio regime da Ilha são mais rigorosos que 

em outros países.  

Corrêa revela que uma delegação cubana deve vir ao Brasil em 

dezembro para conhecer a Academia da Polícia Federal e a experiência 

desenvolvida na repressão a crimes financeiros. A PF abrirá sua escola 

para treinamento e formação de policiais cubanos.  

A intensificação das viagens entre os cubanos que moram nos Estados 

Unidos pode gerar uma nova ambiência de crimes financeiros. Eles 

estão interessados na experiência que desenvolvemos e a Polícia 

Federal pode ajudá-los na parte de capacitação para enfrentar a nova 

demanda explica o diretor da PF.  

A perícia e as novas tecnologias de investigação desenvolvidas pela 

Polícia Federal são duas outras áreas de interesse da polícia cubana. O 

ministro Tarso Genro foi à Ilha acompanhado de Corrêa, do secretário 
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Nacional de Justiça, Romeu Tuma Júnior, do secretário de Assuntos 

Legislativos, Pedro Abramovay e do diretor do Departamento Nacional 

de Penitenciárias, Aírton Michels. Os convênios foram assinados com os 

ministros do Interior de Cuba, general Abelardo Colomé Ibarra e da 

Justiça, Maria Esther Réus Gonzáles e representam uma antecipação 

do Brasil em relação à Venezuela diante das mudanças em Cuba. 

Fonte: JB Online; 

Avaliação: Positivo; 

 

o Kit 'nascer de novo' 

30 de setembro de 2009 

RG, CPF e CNH são oferecidos por estelionatários e podem ser 

comprados por qualquer um, à luz do dia. Pacote com os documentos, 

falsos ou não, chega a custar mais de R$ 2 mil Você quer o nascer de 

novo ? A pergunta foi feita ao repórter do JT por um homem, na tarde de 

ontem, na esquina das Ruas Paulo Eiró e Amador Bueno, próximo ao 

Largo 13 de Maio, em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. O kit é 

formado por RG e CPF com dados falsos. Os documentos ficam prontos 

em dez dias. O RG é entregue em mãos. O CPF é enviado para a casa 

do interessado, pelo Correio. O preço do pacote: R$ 2 mil.  

A venda de documentos ocorre livremente no entorno do Largo 13 de 

Maio e na região do centro da capital. Nos dois locais, os vendedores 

atuam em plena luz do dia, sem disfarces. O modo de operação é igual 

em ambos: o primeiro contato ocorre com os homens que anunciam a 

compra de ouro, fotógrafos ou a venda de atestados; eles colhem as 

primeiras informações e levam o comprador para o falsificador concluir o 

negócio. O valor do pacote pode variar de R$ 350 a R$ 2 mil. Das 11 

horas ao meio-dia, a reportagem localizou quatro vendedores: três na 

Praça da Sé e um na Praça do Patriarca, próximo à sede da Prefeitura. 

O JT não fez nenhuma encomenda. Se o fizesse, seria coautor do crime 

de falsidade ideológica, explicou o advogado Celso Vilardi, coordenador 

e professor do Curso de Pós Graduação em Direito Penal e Econômico 
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da FGV.  

Quer documento hein? , perguntou um senhor de óculos ao notar que o 

repórter lia a placa (Compro Ouro) carregada por ele. Após saber da 

procura por RG e um CPF falsos, ele chamou outro homem, que estava 

na mesma calçada. Ele é o especialista nisso. O rapaz, que usava 

camisa amarela e calça jeans, aproximou-se e decretou o preço: R$ 1,4 

mil.  

O especialista ressaltou que não existia o risco de a polícia abordar o 

comprador e prendê-lo por uso de documento falso. O número (do CPF) 

é quente, sai de dentro da Receita. Havia, ainda, a possibilidade de 

encomendar uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por mais R$ 

400.  

O estelionatário exigiu R$ 700 em dinheiro como sinal. O restante 

deveria ser pago na próxima terça-feira, quando os documentos 

estariam prontos. E a garantia de que não desapareceria com o 

dinheiro? Acha que vou me sujar por causa de R$ 700? Estou aqui há 

15 anos. Ele contou que fica ali diariamente, das 8 às 14 horas. O 

assistente dele, até as 17 horas. Toda a conversa ocorreu a poucos 

metros de policiais militares.  

Na saída da Estação Sé do Metrô que dá acesso ao Poupatempo, um 

rapaz perguntava quem precisa de fotografias para documentos. 

Questionado se venderia RG e CPF falsos para a abertura de uma 

empresa, ele respondeu que sim e chamou um amigo, que assumiu a 

conversa. O negociador prometeu os dois documentos por R$ 800, 

criados a partir de números rodados . Se o cliente preferir documentos 

mais quentes , custa R$ 1,2 mil. Com esses, você consegue até abrir 

conta em banco.  

Em outro ponto da Sé, ao lado da Catedral, um homem que perguntava 

quem precisava de fotografias afirmou que poderia providenciar os 

documentos no mesmo dia, por R$ 400. Na Praça do Patriarca, o preço 

caiu para R$ 350. A Receita Federal informou não ter registro de que 

algum CPF já tenha sido vendido na região da Praça da Sé. Segundo 

Receita, é remota a possibilidade de fraude dentro do órgão, uma vez 
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que o acesso ao sistema de emissão é restrito e rastreado.  

A PM afirmou que não tem levantamentos sobre esse tipo de crime. 

Segundo a corporação, os PMs podem prender alguém somente se ela 

portar documentos falsos. Em nota, o delegado-titular do 1º DP (Sé), 

Marcel Druziani, afirmou que, nos últimos 40 dias, 12 pessoas foram 

presas em flagrante por venda de documentos falsos na Praça da Sé. 

Ele acrescentou que há um inquérito sobre esse esquema em 

andamento, no qual já foram identificados diversos autores.  

O perito criminal aposentado Sebastião Edison Cinelli, 77 anos, 

especialista em desvendar falsificações, explicou que os documentos, 

mesmo com a série cancelada, podem ser usados por criminosos em 

várias atividades ilícitas. De acordo com ele, os estelionatários vão 

poder abrir empresas e contas bancárias, adquirir cartões de crédito, 

fazer empréstimos e compras, alugar imóveis, ter acesso a linhas 

telefônicas e telefones celulares, tudo com nome falsificado.  

É muito difícil checar a autenticidade desses documentos, 

principalmente no comércio, já que as cédulas são originais. Só um 

pessoal altamente treinado é capaz de fazer a identificação , 

argumentou o perito.  

REGISTRO ÚNICO DE IDENTIDADE CIVIL - RIC  

No último dia 19, o Senado aprovou a criação de um documento que 

unificará a carteira de identidade (RG), passaporte, Cadastro Nacional 

da Pessoa Física (CPF), Carteira de Trabalho e Previdência Social 

(CTPS) e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva ainda precisa sancionar o projeto  

Batizado de Registro Único de Identidade Civil (RIC), o documento será 

lançado em janeiro de 2010  

Os documentos expedidos após 1 º de janeiro terão um único número. 

No caso de quem já os possui, o RIC trará os números de cada um dos 

registros e não será preciso trocar os documentos  

Tipo e fator sanguíneo também deverão constar no RIC  

Portadores de deficiência poderão pedir que a informação seja incluída 
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no novo documento  

Para evitar falsificações, o RIC terá um chip integrado, código de barras, 

marca anti-scanner, imagem de fundo integrada e dispositivo óptico 

(holografia diferenciada)  

Segundo o governo, o RIC é praticamente imune a fraudes, conforme 

protótipo elaborado pelo Instituto Nacional de Identificação (INI) e 

apresentado pela Polícia Federal  

Caberá ao governo definir quem ficará responsável pelo RIC, como por 

exemplo, a Casa da Moeda 

Fonte: Jornal da Tarde; 

Avaliação: Positivo; 

 

o Governo debate o uso da certificação digital e novo registro civil 

30 de setembro de 2009 

Um dos maiores eventos sobre Cidadania Digital acontecerá no primeiro 

dia de outubro, em Brasília.  

O Congresso da Cidadania Digital vai debater os principais temas que 

permeiam a questão da identidade digital para o Brasil: o Registro de 

Identidade Civil - RIC, instituído pela Lei 9454/1997 e os certificados 

digitais que garantem a identificação do cidadão no meio virtual e 

inseguro como a rede mundial de computadores.  

Haverá painéis internacionais que abordarão como outros países estão 

utilizando registros civis com certificação digital.  

O RIC é uma proposta do Governo Federal para instituir um número 

singular de identificação do cidadão, baseado na coleta de dados 

biométricos e impressões digitais.  

O ponto de partida é a identificação, a unicidade da identidade do 

cidadão. O projeto foi aprovado no Congresso Nacional há 12 anos.  

O Certificado Digital é um documento eletrônico assinado digitalmente 

por uma terceira parte confiável, que identifica uma pessoa no mundo 

virtual, utilizando a tecnologia chamada de par de chaves, em que 

associa-se uma chave privada - que fica com o cidadão - a uma chave 
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pública, conhecida de todos.  

Para o diretor-geral da Polícia Federal, Luiz Fernando Corrêa, o RIC 

diminuiria a criminalidade, o desvio de investimentos públicos e os 

reiterados recadastramentos previdenciários e eleitoral , gerando um 

consequente aumento dos recursos em diferentes áreas, como a 

previdência, a saúde, dentre outras.  

Dessa forma, o RIC e a certificação digital são projetos complementares, 

a partir da junção de uma identidade no mundo físico e no mundo virtual. 

São aspectos que facilitam a prestação de serviços que requerem a 

identificação do cidadão , diz o presidente do Instituto Nacional de 

Tecnologia da Informação - ITI, autarquia vinculada à Casa Civil da 

Presidência da República, Renato Martini.  

Ele se diz um entusiasta do projeto RIC, e observa que a certificação 

digital já é uma realidade consolidada para uma parcela da população 

brasileira, como os contadores e os advogados, que diariamente 

agilizam suas rotinas profissionais com a identificação segura na 

Internet.  

No evento haverá painéis que tratarão sobre os benefícios que a 

Identidade Digital trará para a sociedade, com por exemplo no sistema 

bancário, nas ações sociais do governo, na modernização do judiciário, 

nos benefícios na área da saúde e da prestação de serviços.  

Fonte: Ministério da Justiça publicado por Dourados Agora; 

Avaliação: Positivo; 

 

o RG com chip a partir de 2010 

16 de outubro de 2009 

As primeiras carteiras de identidade com o Número Único de Registro 

de Identidade Civil (RIC) serão emitidas em janeiro do próximo ano. Em 

nove anos, o governo espera ter substituído as cerca de 150 milhões de 

identidades.  

Embora as novas identificações continuem a ser de responsabilidade 

das Secretarias de Segurança Pública dos Estados, ao contrário de hoje 
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as novas identidades terão um número único, cadastrado pelo Instituto 

Nacional de Identificação (INI) da Polícia Federal. A nova identidade não 

será mais verde, como a atual, mas terá cor azul clara e parecerá um 

cartão de crédito com chip, onde estarão registrados os dados 

biométricos do cidadão. Cada cartão custará para o cidadão cerca de 

R$ 11. A lei de criação da RIC foi publicada no Diário Oficial da União.  

O objetivo é evitar as fraudes provocadas principalmente pela 

duplicidade de documentos, que consomem, anualmente, R$ 15 bilhões, 

disse o diretor do INI, Marcos Elias de Araújo. 

Fonte: Jornal da Tarde; 

Avaliação: Positivo; 

 

o Registro civil único passa a valer em 2010 

16 de outubro de 2009 

Em janeiro de 2010 serão emitidas as primeiras carteiras de identidade 

com o Número Único de Registro de Identidade Civil (RIC). Em nove 

anos, o governo espera ter substituído as cerca de 150 milhões de 

identidades emitidas nos diferentes Estados brasileiros. Embora as 

novas identificações continuem a ser de responsabilidade das 

Secretarias de Segurança Pública dos Estados, ao contrário de hoje as 

novas identidades terão um número único, cadastrado pelo Instituto 

Nacional de Identificação (INI) da Polícia Federal.  

A nova identidade não será mais verde, como a atual, mas de cor azul 

clara e parecerá um cartão de crédito com chip, onde estarão 

registrados os dados biométricos do cidadão. A lei de criação da RIC foi 

publicada na terça-feira no ``Diário Oficial da União``.  

A exemplo da atual, a nova carteira terá o nome da pessoa, filiação, 

nacionalidade, naturalidade, data de nascimento, sexo e espaço para o 

CPF. O mesmo documento trará ainda números de CNH, carteira de 

trabalho e título de eleitor. (das agências). 

Fonte: O Povo – Ceará; 

Avaliação: Positivo; 
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o Registro único já em 2010 

16 de outubro de 2009 

Brasília - Em janeiro de 2010 serão emitidas as primeiras carteiras de 

identidade com o Número Único de Registro de Identidade Civil (RIC). 

Em nove anos, o governo espera ter substituído as cerca de 150 

milhões de identidades emitidas nos diferentes estados brasileiros. 

Embora as novas identificações continuem a ser de responsabilidade 

das Secretarias de Segurança Pública dos Estados, ao contrário de hoje 

as novas identidades terão um número único, cadastrado pelo Instituto 

Nacional de Identificação (INI) da Polícia Federal. A União poderá firmar 

convênios com os estados e o Distrito Federal para implantar o número 

único e trocar os documentos antigos de identificação.  

A nova identidade não será mais verde, como a atual, mas de cor azul 

clara e parecerá um cartão de crédito com chip, onde estarão 

registrados os dados biométricos do cidadão. A Lei 12.058 que autoriza 

o registro civil único foi sancionada na última terça-feira pelo presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva.  

"O novo modelo com registro único tem por objetivo evitar as fraudes 

provocadas principalmente pela duplicidade de documentos, que 

consomem, anualmente, R$ 15 bilhões", disse o diretor do INI, Marcos 

Elias de Araújo. A estimativa é de que em 2010 sejam emitidas 2 

milhões de RICs.  

A exemplo da atual, a nova carteira terá o nome da pessoa, filiação, 

nacionalidade, naturalidade, data de nascimento, sexo, espaço para o 

CPF. Quem for tirar a nova carteira, a partir de janeiro do ano que vem, 

só receberá uma identificação que conste do registro único se o seu 

estado estiver integrado ao sistema da PF. Mas o mesmo documento 

trará ainda números de CNH, carteira de trabalho e título de eleitor. Ela 

será válida para os brasileiros natos e naturalizados. A lei foi resultado 

da conversão da Medida Provisória 462, que trata do repasse de 

recursos ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM).  
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Um dos motivos para a implantação do cadastro único é a forma arcaica 

como alguns estados ainda produzem os Registros Civis (RG), 

manualmente. Além disso, não havia uma controle dos documentos 

tirados em cada estado brasileiro. Desta forma, torna-se mais fácil a 

falsificação. Um dos casos que ganhou notoriedade foi o do pai da 

jovem Eloá Pimentel, morta após ser feita refém pelo ex-namorado 

dentro da própria casa. Everaldo Pereira dos Santos viveu por muitos 

anos em São Paulo com uma nova identidade, já que era acusado de 

envolvimento com grupos de extermínio. 

Fonte: Diário de Pernambuco; 

Avaliação: Positivo; 

 

o Nova carteira de identidade sai em janeiro 

16 de outubro de 2009 

Em janeiro de 2010 serão emitidas as primeiras carteiras de identidade 

com o Número Único de Registro de Identidade Civil (RIC). Em nove 

anos, o governo espera ter substituído as cerca de 150 milhões de 

identidades emitidas nos diferentes estados brasileiros. As novas 

identidades terão um número único, cadastrado pelo Instituto Nacional 

de Identificação (INI) da Polícia Federal, serão de cor azul clara e 

parecerão um cartão de crédito com chip, onde estarão registrados os 

dados biométricos do cidadão. Também trarão números da Carteira 

Nacional de Habilitação, da carteira de trabalho e do título de eleitor. O 

novo modelo com registro único tem por objetivo evitar as fraudes 

provocadas principalmente pela duplicidade de documentos, que 

consomem, anualmente, R$ 15 bilhões , disse o diretor do INI, Marcos 

Elias de Araújo. 

Fonte: Gazeta do Povo; 

Avaliação: Positivo; 

 

o  Nova carteira de identidade sai em janeiro  

16/10/2009 | Polícia Federal | Fenapef | Nacional | BR 
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Avaliação: Positivo; 

 

o  Novas carteiras serão emitidas a partir de 2010 

16/10/2009 | Polícia Federal | Gazeta do Sul | País | RS 

Avaliação: Positivo; 

 

o Nova carteira de identidade sai em janeiro 

16/10/2009 | Polícia Federal | O Estado de S. Paulo | Cidade | BR 

 Avaliação: Positivo; 

 

o  Novas carteiras serão emitidas a partir de janeiro 

16/10/2009 | Polícia Federal | A Tribuna - Santos | Geral | SP 

Avaliação: Positivo; 

 

o Novas carteiras de identidade serão emitidas em janeiro 

16/10/2009 | Polícia Federal | Jornal Cruzeiro do Sul | Brasil | SP 

Avaliação: Positivo; 

 

o  A Justiça e o Direito nos jornais desta sexta 

16/10/2009 | Perícia Criminal | Consultor Jurídico | Notícias | BR 

Avaliação: Positivo; 

 

o Primeiras carteiras saem em janeiro 

16 de outubro de 2009 

Em janeiro de 2010 serão emitidas as primeiras carteiras de identidade 

com o Número Único de Registro de Identidade Civil (RIC). Em nove 

anos, o governo espera ter substituído as cerca de 150 milhões de 

identidades emitidas nos diferentes Estados brasileiros. Embora as 

novas identificações continuem a ser de responsabilidade das 

Secretarias de Segurança Pública dos Estados, ao contrário de hoje, as 

novas identidades terão um número único, cadastrado pelo Instituto 
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Nacional de Identificação (INI) da Polícia Federal. A Lei 12.058, que 

autoriza o registro civil único, foi sancionada ontem pelo presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva.  

A nova identidade não será mais verde, como a atual, mas de cor azul 

clara e parecerá um cartão de crédito com chip, onde estarão 

registrados os dados biométricos do cidadão. "O novo modelo com 

registro único tem por objetivo evitar as fraudes provocadas 

principalmente pela duplicidade de documentos, que consomem, 

anualmente, R$ 15 bilhões", disse o diretor do INI, Marcos Elias de 

Araújo. A estimativa é de que em 2010 sejam emitidas 2 milhões de 

RICs.  

A exemplo da atual, a nova carteira terá o nome da pessoa, filiação, 

nacionalidade, naturalidade, data de nascimento, sexo e espaço para o 

CPF. Quem for tirar a nova carteira, a partir de janeiro do ano que vem, 

só receberá uma identificação que conste do registro único se o seu 

Estado estiver integrado ao sistema da PF. Mas o mesmo documento 

trará ainda números de CNH, carteira de trabalho e título de eleitor. 

Fonte: Folha de Pernambuco; 

Avaliação: Positivo; 

 

 

 

o Documento único será emitido a partir de janeiro 

16 de outubro de 2009 

Identidade. Lula sancionou projeto que unifica identidade, CPF, CNH, 

carteira de trabalho e passaporte  

Brasília. A carteira de identidade, o passaporte, o CPF, a carteira de 

motorista e a carteira de trabalho, além de outros documentos passarão 

a ter o mesmo número de registro. Na última terça-feira, o presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei nº 12.058, que unifica os 

documentos num único registro de identidade civil. A medida é válida 

para os brasileiros natos e naturalizados.  
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Em janeiro de 2010, serão emitidas as primeiras carteiras de identidade 

com o Número Único de Registro de Identidade Civil (RIC). Em nove 

anos, o governo espera ter substituído as cerca de 150 milhões de 

identidades emitidas nos diferentes Estados brasileiros.  

A União poderá firmar convênios com os Estados e o Distrito Federal 

para implantar o número único e trocar os documentos antigos de 

identificação. O Poder Executivo terá 180 dias para a regulamentação.  

O projeto aprovado no Congresso de autoria do deputado Celso 

Russomanno (PP-SP) também exige que a carteira de identidade 

contenha o tipo e o fator sanguíneo do titular e permite, a pedido do 

titular, que o documento contenha carimbo comprobatório de deficiência 

física, desde que esta seja atestada por autoridade de saúde 

competente.  

Embora as novas identificações continuem a ser de responsabilidade 

das Secretarias de Segurança Pública dos Estados, ao contrário de 

hoje, as novas identidades terão um número único, cadastrado pelo 

Instituto Nacional de Identificação (INI) da Polícia Federal.  

A nova identidade não será mais verde, como a atual, mas de cor azul 

clara e parecerá um cartão de crédito com chip, onde estarão 

registrados os dados biométricos do cidadão. A lei de criação do RIC foi 

publicada na terça-feira passada no "Diário Oficial da União".  

"O novo modelo com registro único tem por objetivo evitar as fraudes 

provocadas principalmente pela duplicidade de documentos, que 

consomem, anualmente, R$ 15 bilhões", disse o diretor do INI, Marcos 

Elias de Araújo. A estimativa é de que em 2010 sejam emitidos 2 

milhões de RICs. 

Fonte: O Tempo; 

Avaliação: Positivo; 

 

o Ric a nova carteira de identidade a partir de janeiro de 2010 

17 de outubro de 2009 

A carteira de identidade (RG) atualmente verde, passará a se chamar 
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cartão de crédito com chip, de cor azul  

Lages Em janeiro de 2010 serão emitidas as primeiras carteiras de 

identidade com o Número Único de Registro de Identidade Civil (RIC). 

Em nove anos, o governo espera ter substituído as cerca de 150 

milhões de identidades emitidas nos diferentes Estados brasileiros. 

Embora as novas identificações continuem a ser de responsabilidade 

das Secretarias de Segurança Pública dos Estados, ao contrário de hoje 

as novas identidades terão um número único, cadastrado pelo Instituto 

Nacional de Identificação (INI) da Polícia Federal. A nova identidade não 

será mais verde, como a atual, mas de cor azul clara e parecerá um 

cartão de crédito com chip, onde estarão registrados os dados 

biométricos do cidadão. A lei de criação da RIC foi publicada na terça no 

Diário Oficial da União . O novo modelo com registro único tem por 

objetivo evitar as fraudes provocadas principalmente pela duplicidade de 

documentos, que consomem, anualmente, R$ 15 bilhões , disse o 

diretor do INI, Marcos Elias de Araújo. A estimativa é de que em 2010 

sejam emitidas 2 milhões de RICs. A exemplo da atual, a nova carteira 

terá o nome da pessoa, filiação, nacionalidade, naturalidade, data de 

nascimento, sexo e espaço para o CPF. Quem for tirar a nova carteira, a 

partir de janeiro do ano que vem, só receberá uma identificação que 

conste do registro único se o seu Estado estiver integrado ao sistema da 

PF. Mas o mesmo documento trará ainda números de CNH, carteira de 

trabalho e título de eleitor.  

O que muda?  

Um registro único confere mais praticidade na confecção de novos 

documentos e na identificação dos cidadãos. Com ele, você poderá 

retirar uma nova via de qualquer documento em qualquer estado da 

Federação, com a garantia de manter os mesmos dados e também o 

mesmo número de documento.  

Através do número do seu Registro de Identificação Civil, dados e 

informações referentes a todos os seus documentos podem ser 

acessados rapidamente, o que também deve agilizar o processo de 

disponibilização de novos documentos. Ou seja, ao invés de ter que 
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informar seu número de CPF, RG, título de eleitor e tantos outros 

documentos que existem, apenas uma única sequência numérica dará 

conta de tudo que é preciso saber acerca de sua identidade civil.  

Também faz parte do projeto RIC a implantação de um documento único 

(e não somente um registro único). Isso significa que não será mais 

preciso carregar uma série de documentos para cima e para baixo, mas 

sim apenas um deles: o RIC, um cartão de policarbonato de alta 

resistência, semelhante aos de bancos, com um chip contendo 

informações civis (número de documentos) e de seu biótipo (cor de 

olhos, altura, impressões digitais, etc.).  

Fonte: Portal do Consumidor; 

Avaliação: Positivo; 

 

o Nova identidade pode começar a ser emitida em janeiro de 2010  

21 de outubro de 2009  

Em julho de 2008, a Polícia Federal apresentou o novo modelo da 

carteira de identidade a ser implementada no Brasil, mas até hoje o 

documento não começou a ser emitido. A previsão é que a nova 

identidade comece a ser utilizada a partir de janeiro do próximo ano.  

O novo documento que terá o formato e será feito de mesmo material 

que os cartões de crédito deverá ser mais seguro e prático, já que vai 

conter outras informações, como o CPF e título de eleitor. A expectativa 

do Instituto Nacional de Identificação (INI) é que ninguém consiga 

fraudá-la. O Registro Único de Identidade Civil (RIC), como será 

chamado o documento, terá marca d água feita à laser, que poderá ser 

percebida com luz negra, e ainda um chip para facilitar o 

armazenamento de informações trabalhistas, previdenciárias e criminais 

do cidadão, entre outras.  

Fonte: INI/Polícia Federal, Agência Brasil 

Avaliação: Positivo; 

 

o Governo Federal deve adotar novo modelo de carteira de identidade 
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22 de outubro de 2009 

No último dia 13 deste mês, o Presidente Lula sancionou a Lei 12.058 

que autoriza o RIC - Registro de Identidade Civil. A carteira de 

identidade, o passaporte, o CPF e a carteira de motorista são alguns 

dos documentos que passarão a ter o mesmo número de registro. Com 

a unificação, o cidadão terá um número único de registro de identidade 

civil, o qual também será válido para os brasileiros natos e 

naturalizados. De acordo com a lei, a implementação do registro único 

deve começar em janeiro de 2010. O Poder Executivo terá 180 dias 

para regulamentação.  

O novo documento de identidade vai ter o tamanho de um cartão de 

crédito. A maior novidade é o chip, que armazena todas as informações 

da pessoa e também as impressões digitais.  

A informação não é uma tinta, então nenhum reagente químico pode 

alterá-la, todos os dados são gravados a laser no corpo do documento.  

A proposta do Instituto Nacional de Identificação e do departamento de 

Polícia Federal é unificar o documento e fazer um cadastro único para 

evitar que a pessoa consiga tirar uma identidade diferente em outro 

Estado. Os novos cartões vão passar a identificar as pessoas de 

maneira unificada, com uma foto tirada na hora e impressões digitais 

escaneadas, sem precisar pintar os dedos. Os passaportes já são feitos 

assim.  

A previsão é que em nove anos todos os brasileiros tenham o novo 

registro, que vai acabar com o problema de homônimos (pessoas que 

têm o mesmo nome e números de registro diferentes), e principalmente 

com as fraudes.  

Todos os Estados vão passar a ter os mesmos equipamentos para emitir 

a nova identidade e os dados essenciais serão mandados para uma 

central que vai formar o Cadastro Nacional Único. Sempre que alguém 

for tirar o documento, os institutos de identificação estaduais farão uma 

consulta online a essa central para que cada brasileiro tenha apenas um 

número de identidade. 
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Fonte: O Girassol - Palmas Online; 

Avaliação: Positivo; 

 

o Novo modelo de RG será regulamentado 

23 de outubro de 2009 

MARCOS disse que dentro de um mês lei estará em vigor  

Um novo modelo de carteira de identidade foi proposto pelo Instituto 

Nacional de Identificação da Polícia Federal (INI). O diretor do instituto, 

Marcos Elias de Araújo, disse que, dentro de um mês, a lei que prevê o 

novo documento de identidade estará regulamentada. A atual identidade 

será substituída pelo Registro Único de Identidade Civil (RIC) feito em 

policarbonato, com o adicional de um chip. A adesão ao novo sistema 

ficará a cargo de cada Estado. Em Pernambuco, o Instituto de 

Identificação Tavares Buril (IITB) já aderiu.  

Serão 16 itens de segurança que vão garantir a eficiência e praticidade 

do cartão, um dos mecanismos de identificação mais seguros do mundo. 

"Contêm sete camadas de segurança. A gravação da fotografia é à 

laser, terá imagens fantasmas, tintas especiais anti-scanner. O chip para 

biometria vai garantir que a pessoa é realmente a titular do documento, 

na hora em que ela for abrir uma conta numa loja ou no banco. A 

identidade atual não garante isso", explicou o assessor do INI, Paulo 

Airan Bezerra.  

O novo cartão vai reunir as informações de vários documentos com a 

finalidade de provar, acima de dúvidas, a identidade do usuário. Basta 

apenas colocar o polegar no leitor biométrico que em um instante a 

autoridade vai saber as principais informações sobre o cidadão. O 

diretor do INI, Marcos Elias de Araújo, explica que o projeto de 

implantação do novo cartão acontecerá em nove anos e receberá um 

recurso de US$ 850 milhões.  

O novo documento terá também um espaço destinado para o código, 

que permitiria a sua utilização como passaporte em alguns países do 

Mercosul. Outra vantagem é que o eleitor poderá votar em trânsito, de 
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qualquer lugar do Brasil. É necessário apenas levar o RIC a algum 

terminal público do País, bastando apenas colocar o polegar sobre o 

leitor de digitais para confirmar que o cidadão é o titular. Ainda de acordo 

com Marcos Elias, o modelo proposto passará pela aprovação de um 

comitê gestor do Projeto RIC a ser criado. 

Fonte: Folha de Pernambuco; 

Avaliação: Positivo; 

 

o Mercado espera documentos em janeiro de 2010 

10 de novembro de 2009 

Cerca de 4 milhões de brasileiros devem ter acesso ao documento 

eletrônico no ano que vem  

A lei que instituiu o número único de Registro de Identidade Civil (RIC) é 

de doze anos atrás, de autoria do senador Pedro Simon (PSDB-RS). De 

número 9.454/97, foi sancionada dia 7 de abril de 1997, tendo sido 

aprovada pelo Senado federal em 1996 e pela Câmara dos Deputados 

em 1997. No entanto, foi apenas este ano que entrou para sanção 

presidencial o Projeto de Lei de Conversão nº 462, de 14 de maio, que 

deu nova redação a alguns artigos da Lei do RIC. Entre outras 

atualizações, ela institui que os estados e todos os municípios, após 

assinar convênio com a União, ficam responsáveis pela 

operacionalização e atualização do Cadastro Nacional de Registro de 

Identificação Civil.  

Dessa forma, seriam os governos estaduais que ficariam responsáveis 

pela contratação das empresas fornecedoras da identidade digital. 

Neste mercado, a expectativa é que ainda em novembro seja editado 

um decreto governamental que vai colocar o projeto em prática. Célio 

Ribeiro, presidente da Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia 

em Identificação Digital (Abrid), espera que em janeiro de 2010 sejam 

emitidos os primeiros documentos de identidade digitais do Brasil. 

Ribeiro estima que no próximo ano cerca de 4 milhões de unidades do 

RIC sejam entregues a cidadãos brasileiros.  



Ministério da Justiça        
 

Projeto: MJ/SE-RIC Emissão: 19/05/2014 Arquivo: 20140519 MJ RIC - RT Clipping de Noticias_Projeto RIC.doc Pág.90/325 
Confidencial. 

Este documento foi elaborado pela Universidade de Brasília (UnB) para a MJ/SE. 
É vedada a cópia e a distribuição deste documento ou de suas partes sem o consentimento, por escrito, da MJ/SE. 

Ainda em 2004, o Governo Federal investiu US$ 35 milhões na 

aquisição do Sistema Automatizado de Identificação de Impressões 

Digitais (Afis, sigla em inglês), que servirá para aquisição dos dados que 

farão parte do RIC, ou seja, a infraestrutura já está preparada. Coma 

captura eletrônica de impressão digital, fotografia e assinaturas, o Afis, 

em pouco tempo de pesquisa e a partir de apenas um fragmento da 

impressão digital, consegue identificar qualquer cidadão cadastrado.  

Em uso  

As funcionalidades do documento digital variam muito de país para país, 

segundo Olivier Piou, presidente da Gemalto. Em Portugal, diz ele, é 

possível abrir uma empresa em apenas um dia utilizando o documento. 

Na Bélgica, onde ocorreram muitos casos de pedofilia nos últimos anos, 

o cartão é usado também para controle do uso da internet por crianças, 

evitando o contato com possíveis criminosos. Para entrar em uma sala 

de bate-papo, por exemplo, é preciso inserir a identidade no computador 

para o sistema checar se a idade do usuário é compatível. Na Estônia, é 

possível votar pela internet utilizando o documento, função utilizada 

principalmente por deficientes físicos. No Brasil, esses possíveis usos 

da tecnologia ainda não foram definidos.  

Fonte: Brasil Econômico; 

Avaliação: Positivo; 

 

o Da fraude ao vigilantismo , documento único traz riscos 

06 de dezembro de 2009 

A implantação de um documento único para a identificação dos 

brasileiros levanta algumas questões relativas à privacidade e à 

possibilidade de abusos na vigilância do Estado. A adoção do Registro 

Único de Identidade Civil (RIC) foi autorizada em lei na metade de 

outubro, mas ainda depende de regulamentação por meio de um 

decreto do Executivo. De acordo com o Ministério da Justiça, a ideia é 

que, até 2017, 150 milhões de brasileiros tenham suas digitais e 

informações pessoais cadastradas no banco de dados.  
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O texto da lei prevê que o RIC assuma o papel da identificação dos 

cidadãos em sua relação com os poderes público e privado, hoje 

desempenhada por vários documentos, como RG, CPF, Carteira de 

Motorista, de Trabalho e de Previdência Social. Isso significa que boa 

parte da vida civil do indivíduo como a abertura de contas e crédito, 

compras em que se exige cadastro, pagamento de impostos, entre 

outros será associada a um número único e à impressão digital.  

Para estudiosos da privacidade, isso aumenta o potencial danoso de 

fraudes caso o sistema seja violado e as informações vazem. O número 

único também permite o rastreamento dos indivíduos pelo Estado poder 

que, se não controlado, facilita o vigilantismo .  

Fraude  

Os riscos associados a uma identidade única advêm do fato de que o 

papel é apenas uma parte do sistema. Por trás do papel há o banco de 

dados que concentra as informações associadas a ele no caso do RIC, 

todos os documentos que ele substitui e impressões digitais, observa o 

doutor em Direito pela Universidade do Rio de Janeiro Danilo Doneda, 

reconhecido como um dos maiores especialistas em privacidade no 

país. É o acesso a esses dados que confere muito poder ao seu 

detentor, seja ele um agente público ou privado. O grau de acesso 

conseguido é muito alto, pois mesmo digitais podem ser fraudadas 

eletronicamente, alerta.  

A preocupação mais imediata ao cidadão é a possibilidade de fraude. Os 

detalhes do RIC apresentados pelo Ministério da Justiça até agora citam 

várias técnicas contra fraudes usadas no cartão, como o uso de 

materiais especiais, chips e a biometria. Mas pouco se sabe ainda sobre 

o próprio banco de dados. Nada garante a impossibilidade de fraude 

nesse sistema, assim como de venda dessas informações e não há leis 

ou entidades no país voltadas a isso, não há formas de fiscalização, 

considera a socióloga Marta Kanashiro, que defende doutorado sobre o 

uso da biometria no Brasil. Ela elenca a possibilidade de crimes 

bancários o roubo de identidade, mas também o uso político e a 

perseguição, como chantagem e confecção de dossiês.  
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Vigilância injusta  

Outro risco que o RIC apresenta é menos palpável ao indivíduo: o do 

abuso das informações para um vigilância injusta do Estado sobre a 

sociedade. Essa possibilidade não deve ser subestimada, pensa o 

presidente da Comissão de Tecnologia da Informação do Conselho 

Federal da OAB, Alexandre Atheniense. É fato que todas as informações 

do RIC já existem hoje nos bancos de dados de várias instituições, da 

Previdência Social à Receita Federal, como salienta a Polícia Federal. 

No entanto, é a maior facilidade de acesso e cruzamento dos dados que 

aumenta o risco do vigilantismo. No universo da tecnologia da 

informação sabemos que a lei é o que o sistema permite, e quem faz as 

regras é o seu proprietário. Se não houver uma maneira de limitar o uso 

cotidiano do banco de dados, é natural que ele seja abusivo , considera.  

Uma maneira de limitar os riscos apresentados pelo RIC é por meio da 

elaboração de uma legislação específica sobre privacidade de dados do 

cidadão em posse do estado e a criação de um órgão público 

fiscalizador que abrigue representantes da sociedade civil a exemplo do 

Comitê Gestor da Internet. O Brasil é um dos poucos países 

democráticos que não tem esse tipo de regulamentação. Se o RIC 

chegar desacompanhado desse arranjo, veremos um forte desequilíbrio 

na relação de poder entre o Estado e a população, em detrimento do 

lado mais fraco, prevê o jurista Doneda. A falta de participação e 

transparência no processo de implementação do RIC no Brasil é um fato 

presente, não uma ameaça futura. É a repetição no Brasil de uma 

aceitação irrefletida, por parte da sociedade, de processos que nos 

chegam de cima para baixo, acredita a socióloga Marta.  

Mesmo o uso de técnicas avançadas de criptografia não garante uma 

blindagem de um banco de dados da magnitude que deve ter o RIC. 

Esses procedimentos podem, no máximo, limitar o número de pessoas 

que têm acesso irrestrito ao sistema, pondera o PhD em Matemática 

Aplicada pela Universidade da Califórnia Pedro Rezende. Você tem a 

possibilidade de encriptar o banco de dados para que ele seja 

inacessível fora do sistema central. De qualquer forma, alguém vai ter o 



Ministério da Justiça        
 

Projeto: MJ/SE-RIC Emissão: 19/05/2014 Arquivo: 20140519 MJ RIC - RT Clipping de Noticias_Projeto RIC.doc Pág.93/325 
Confidencial. 

Este documento foi elaborado pela Universidade de Brasília (UnB) para a MJ/SE. 
É vedada a cópia e a distribuição deste documento ou de suas partes sem o consentimento, por escrito, da MJ/SE. 

segredo do código, seja um grupo de pessoas de alta responsabilidade 

ou os programadores. O risco em um sistema com criptografia interna 

pode ser até maior, na visão de Rezende. Todo sistema está sujeito a 

falha humana. 

Fonte: Gazeta do Povo;  

Avaliação: Positivo e Negativo; 

 

o Uma revolução começa aqui 

24 de dezembro de 2009 

Com o cadastro biométrico dos eleitores, Canoas lidera no Estado 

mudança que promete reduzir as fraudes no país  

Nas eleições de 2010, os canoenses serão os primeiros eleitores do 

Estado a votar usando as impressões digitais. A mudança do processo, 

que pressupõe o recadastramento biométrico de mais de 241 mil 

eleitores até 19 de março, coloca a cidade como protagonista de uma 

revolução do sistema de registro civil que promete pôr fim a fraudes no 

país.  

De posse da foto e das impressões digitais do eleitorado de Canoas, o 

Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) poderá 

atualizar o banco de dados e eliminar problemas que podem 

comprometer o resultado de uma eleição, como a hipótese de haver 

uma pessoa com dois títulos. Durante a votação, o caderno com a foto 

do eleitor também permitirá ao mesário verificar a identidade do votante. 

Mas a grande mudança vai além do processo eleitoral.  

A partir de 2010, o banco de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 

que reúne as informações cadastrais dos eleitores brasileiros, será 

integrado ao arquivo central do Instituto Nacional de Identificação (INI) 

da Polícia Federal, órgão vinculado ao Ministério da Justiça. A 

centralização dos dados da população permitirá uma mudança no 

sistema de registro civil com a adoção de um número único de 

identificação, o chamado RIC. Isso não representa o fim da carteira de 

identidade, do CPF ou do título eleitoral, que continuarão existindo. O 
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cidadão, porém, ganhará um novo número, que poderá ser consultado 

em qualquer parte do país. Hoje, como os bancos de dados estaduais 

dos registros civis não estão integrados, uma mesma pessoa pode viajar 

aos 27 Estados e confeccionar 27 carteiras de identidade diferentes. Se 

ela fraudar uma certidão de nascimento, pode criar uma identidade falsa 

sem que o sistema desconfie do problema.  

Antes, não tínhamos como integrar os bancos de dados dos Estados 

porque não havia tecnologia. Hoje temos o Automated Fingerprint 

Identification System (Afis), que tornará possível a consulta das digitais 

de todos os cidadãos brasileiros em um arquivo central único, que terá o 

RIC como número indexador explica Lander de Miranda Bossois, diretor-

substituto do INI.  

- Benefícios virão daqui a cinco anos  

A adoção do RIC vai permitir, no futuro, a criação de um documento de 

identidade em formato de cartão eletrônico com chip, que possibilitará, 

entre outros benefícios, o voto em trânsito. O TSE tomou frente nessa 

mudança por ser o único órgão autorizado a convocar os cidadãos a se 

recadastrar, explica o secretário de Tecnologia da Informação do TRE-

RS, Daniel Wobeto: Estudos mostram que as fraudes eleitorais são tão 

esporádicas que não se justificaria o TSE gastar R$ 30 milhões para o 

recadastramento biométrico de 1% do eleitorado do país. A motivação 

reside nos benefícios da integração que começarão a aparecer daqui a 

cinco anos.  

Desde 3 de novembro até agora, porém, apenas 20% do eleitorado de 

Canoas se recadastrou. O número está aquém das expectativas do 

TRE-RS. Se a baixa procura persistir, a chefe da Central de Atendimento 

Biométrico (CAB), Cristina Vasconcellos, estima que os eleitores que 

deixaram para a última hora enfrentarão longas filas. Quem não se 

recadastrar, terá o título cancelado. 

Fonte: Zero Hora; 

Avaliação: Positivo; 
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o Cadastro para novo registro de identidade civil deve começar em janeiro 

29 de dezembro de 2009 

Brasília - O ano de 2010 deve começar com mudanças nos documentos 

dos brasileiros. O Instituto Nacional de Identificação (INI), órgão ligado à 

Polícia Federal, espera que nos próximos dias, antes do fim do ano, seja 

publicado o decreto para implementação do novo Registro de Identidade 

Civil (RIC).  

O documento vai reunir os números de todos os documentos de registro 

dos cidadãos, como CPF, Carteira de Trabalho, Carteira Nacional de 

Habilitação e Título de Eleitor além do Registro Geral. Com a publicação 

do decreto, a expectativa é de que o cadastro para a emissão das novas 

carteiras de identidade comece em janeiro.  

Ao solicitar o RIC, o cidadão passará pelos procedimentos habituais 

para obter a carteira de identidade, com coleta de digitais, fornecimento 

de dados pessoais e assinatura. A diferença, segundo a Polícia Federal, 

é que o processo será totalmente informatizado, garantindo um cadastro 

nacional biométrico.  

O novo cartão terá um sistema complexo de tecnologia que inclui 

microchip e dados gravados a laser no documento. O objetivo é evitar 

falsificações e permitir maior agilidade na transmissão de dados sobre 

uma pessoa em todo o território nacional. Os órgãos regionais deverão 

receber estações de coleta e transferir os dados para o órgão central em 

Brasília, que por sua vez emitirá a nova identidade.  

Espera-se que a partir do terceiro ano de implementação do projeto, 80 

mil pessoas possam ser cadastradas por dia, alcançando a meta de 20 

milhões de cidadãos por ano. Em nove anos, cerca de 150 milhões de 

brasileiros devem ter o novo RIC. 

Fonte: ClicNews; 

Avaliação: Positivo; 

 

o  Cadastro para novo registro de identidade civil deve começar em 

janeiro 
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29/12/2009 | Polícia Federal | Diário de Natal Online | RN 

Avaliação: Positivo; 

 

o Cadastro para novo registro de identidade civil deve começar em janeiro 

29/12/2009 | Polícia Federal | Jornal do Commercio Online | Cotidiano | 

PE 

Avaliação: Positivo; 

 

o  Cadastro para novo registro de identidade civil começa em janeiro 

29/12/2009 | Polícia Federal | JB Online | País | BR 

Avaliação: Positivo; 

 

o Cadastro para novo registro de identidade civil deve começar em janeiro 

29/12/2009 | Polícia Federal | RMT Online | MT 

Avaliação: Positivo; 

 

o Cadastro para novo registro de identidade civil deve começar em janeiro 

29/12/2009 | Polícia Federal | O Estado do Maranhão/ Imirante - Online | 

Notícias | MA 

Avaliação: Positivo; 

 

o  Cadastro para novo registro de identidade civil deve começar em 

janeiro 

29/12/2009 | Polícia Federal | Diário do Grande ABC Online | Nacional | 

SP 

Avaliação: Positivo; 

 

o Cadastro para novo registro de identidade começa em janeiro 

29/12/2009 | Polícia Federal | A Crítica Online | MS 

Avaliação: Positivo; 
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o Cadastro para novo registro de identidade deve começar em janeiro 

29/12/2009 | Polícia Federal | Jornal NH - Sinosnet | Geral | RS 

Avaliação: Positivo; 

  

o Cadastro para novo registro de identidade civil deve começar em janeiro 

29/12/2009 | Polícia Federal | Rondonotícias | Geral | RO 

Avaliação: Positivo; 

 

o Cadastro para novo registro de identidade civil deve começar em janeiro 

29/12/2009 | Polícia Federal | O Serrano | SP 

Avaliação: Positivo; 

 

o  Cadastro para novo registro de identidade civil deve começar em 

janeiro 

29/12/2009 | Polícia Federal | Monitor Mercantil Digital | Conjuntura | RJ 

Avaliação: Positivo; 

 

o Novo registro de identidade civil deve começar a ser feito em janeiro 

29/12/2009 | Polícia Federal | Jornal de Londrina - Online | Saúde | PR 

Avaliação: Positivo; 

 

o Cadastro para novo registro deve começar em janeiro 

29/12/2009 | Polícia Federal | MidiaNews | Cotidiano | MT 

Avaliação: Positivo; 

 

o  Cadastro para novo registro de identidade civil deve começar em 

janeiro 

29/12/2009 | Polícia Federal | Folha.com | Cotidiano | BR 

Avaliação: Positivo; 

 

o  Cadastro para novo registro de identidade deve começar em janeiro 
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29/12/2009 | Polícia Federal | Diário de Canoas - Online | Notícias | RS 

Avaliação: Positivo; 

 

o Cadastro para novo registro de identidade civil deve começar em 

janeiro  

29/12/2009 | Polícia Federal | Tribuna do Norte Online - Natal | Brasil | 

RN 

Avaliação: Positivo; 

 

o  Cadastro para novo registro de identidade civil começa em janeiro 

29/12/2009 | Polícia Federal | O Fluminense Online | País | RJ 

Avaliação: Positivo; 

 

o  Cadastro para novo registro de identidade civil deve começar em 

janeiro 

29/12/2009 | Polícia Federal | Paraí-bê-a-bá Notícias | Notícias | PB 

Avaliação: Positivo; 

 

o  Cadastro para RIC deve começar em janeiro 

29/12/2009 | Polícia Federal | Panorama Brasil | BR 

Avaliação: Positivo; 

 

o Cadastro para novo registro de identidade deve começar em janeiro  

29/12/2009 | Polícia Federal | Jornal VS - Online | Geral | RS 

Avaliação: Positivo; 

  

o Cadastro para novo registro de identidade civil deve começar em janeiro 

29/12/2009 | Polícia Federal | correiobraziliense.com.br | Brasil | BR 

Avaliação: Positivo; 

 

o  Cadastro para novo registro de identidade civil deve começar em 
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janeiro 

29/12/2009 | Polícia Federal | Tribuna do Brasil | DF 

Avaliação: Positivo; 

 

o Cadastro para novo registro de identidade deve começar em janeiro 

29/12/2009 | Polícia Federal | Correio da Bahia | Brasil | BA 

Avaliação: Positivo; 

 

o Cadastro para novo registro de identidade civil deve começar em janeiro 

29/12/2009 | Polícia Federal | Mais Comunidade | DF 

Avaliação: Positivo; 

  

o Cadastro para RIC deve começar em janeiro 

29/12/2009 | Polícia Federal | DCI - Comércio, Indústria e Serviços | 

Estados e Municípios | SP 

Avaliação: Positivo; 

 

o  Novo registro de identidade civil deve começar a ser feito em janeiro 

29/12/2009 | Polícia Federal | Gazeta do Povo - Online | Saúde | PR 

Avaliação: Positivo; 

 

o  Cadastro para novo registro de identidade civil deve começar em 

janeiro 

29/12/2009 | Polícia Federal | Agência Brasil | BR 

Avaliação: Positivo; 

 

o Cadastro para novo registro de identidade civil começa em janeiro 

29/12/2009 | Polícia Federal | Elo Internet - São Luis | Serviços | MA 

Avaliação: Positivo; 

  

o Cadastro para novo registro de identidade deve começar em janeiro 
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29/12/2009 | Polícia Federal | Canal Executivo | Carreiras & Gestão | BR 

Avaliação: Positivo; 

 

o Cadastro para novo registro de identidade civil deve começar em janeiro 

29/12/2009 | Polícia Federal | Diário de Taubaté - online | SP 

Avaliação: Positivo; 

  

o Cadastro para novo registro de identidade civil deve começar em janeiro 

29/12/2009 | Polícia Federal | Portal ORM | Brasil | PA 

Avaliação: Positivo; 

 

o  Cadastro para novo registro de identidade civil deve começar em 

janeiro 

29/12/2009 | Polícia Federal | Jornal de Limeira | Nacional/Mundo | SP 

Avaliação: Positivo; 

 

o Cadastro para novo registro de identidade começa em janeiro 

29/12/2009 | Polícia Federal | MS Notícias | MS 

Avaliação: Positivo; 

 

o Cadastro para novo registro de identidade civil deve começar em janeiro 

29/12/2009 | Polícia Federal | Cabeça de Cuia | Nacional | PI 

Avaliação: Positivo; 

 

o Cadastro para novo registro de identidade civil deve começar em janeiro 

29/12/2009 | Polícia Federal | 24Horas News - Cuiabá | MT 

Avaliação: Positivo; 

  

o Cadastro para novo registro de identidade civil deve começar em janeiro 

29/12/2009 | Polícia Federal | Olhar Direto | Brasil | MT 

Avaliação: Positivo; 
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o Cadastro para RIC deve começar em janeiro 

29/12/2009 | Polícia Federal | DCI Online | Estados e Municípios | SP 

Avaliação: Positivo; 

  

o Novo Registro de Identidade Civil deve ser implantado a partir de 2010 

30/12/2009 | Polícia Federal | O Mossoroense | Cotidiano | RN 

Avaliação: Positivo; 

  

o Identificação // Cadastro único deve começar em janeiro 

30/12/2009 | Polícia Federal | Diário de Pernambuco | Brasil | PE 

Avaliação: Positivo; 

 

o  Documentos mudam em 2010, unificando RG, CPF, habilitação, carteira 

de trabalho 

30/12/2009 | RIC | Brasil Econômico | Brasil | BR 

Avaliação: Positivo; 

 

o Novo RG: cadastro deve começar em janeiro 

30/12/2009 | Polícia Federal | Revista PC World Online | BR 

Avaliação: Positivo; 

  

o Cadastro para novo registro deve começar em janeiro 

30/12/2009 | Polícia Federal | Dourados Agora | Nacional | MS 

Avaliação: Positivo; 

 

o  Novo registro de identidade civil terá início em 2010 

30/12/2009 | Polícia Federal | A Tribuna - Santos | Brasil | SP 

Avaliação: Positivo; 

 

o Cadastro para novo registro de identidade civil deve começar em 
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janeiro  

30/12/2009 | Polícia Federal | IDG Now! | Informática | BR 

Avaliação: Positivo; 

  

o Cadastro para novo registro de identidade civil deve começar em janeiro 

30/12/2009 | Polícia Federal | Universo Jurídico | BR 

Avaliação: Positivo; 

 

o Unificação de documentos terá início nos próximos dias 

30/12/2009 | Polícia Federal | Fenapef | BR 

Avaliação: Positivo; 

 

o Novo ano trará mudanças para documentos civis 

30/12/2009 | Polícia Federal | Correio da Paraíba | Brasil | PB 

Avaliação: Positivo; 

  

o Mudança no registro de identidade em janeiro 

30/12/2009 | Polícia Federal | Folha de Londrina | Geral | PR 

Avaliação: Positivo; 

  

o Cadastro para nova identidade começa em janeiro 

30/12/2009 | Polícia Federal | Gazeta do Sul | País | RS 

Avaliação: Positivo; 

 

o Unificação de documentos terá início nos próximos dias 

30/12/2009 | Polícia Federal | Jornal do Brasil | País | BR 

Avaliação: Positivo; 

 

 

o Decreto vai regularizar emissão de nova carteira de identidade 

30/12/2009 | Polícia Federal | Diário de Notícias | SP 
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Avaliação: Positivo; 

 

o Documentos mudam em 2010, unificando RG, CPF, habilitação, carteira 

de trabalho... 

30 de dezembro de 2009 

O decreto que regula o novo Registro de Identidade Civil (RIC) deve ser 

publicado antes do final do ano. O documento vai reunir os números de 

todos os documentos de registro dos cidadãos, como CPF, Carteira de 

Trabalho, Carteira Nacional de Habilitação e Título de Eleitor além do 

Registro Geral. Com a publicação do decreto, a expectativa é de que o 

cadastro para a emissão das novas identidades comece em janeiro. 

Fonte: Brasil Econômico;  

Avaliação: Positivo; 

 

6.2 Notícias de 2010 
 

o Giro pelo Brasil 

02 de janeiro de 2010 

Cadastro para novo registro deve começar já neste mês  

O ano de 2010 deve começar com mudanças nos documentos dos 

brasileiros, com a implementação do novo Registro de Identidade Civil 

(RIC). O documento vai reunir os números de todos os documentos de 

registro dos cidadãos, como CPF, Carteira de Trabalho, Carteira 

Nacional de Habilitação e Título de Eleitor além do Registro Geral. A 

expectativa é de que o cadastro para a emissão das novas carteiras de 

identidade comece este mês. Ao solicitar o RIC, o cidadão passará pelos 

procedimentos habituais para obter a carteira de identidade, com coleta 

de digitais, fornecimento de dados pessoais e assinatura. A diferença, 

segundo a Polícia Federal, é que o processo será totalmente 

informatizado, garantindo um cadastro nacional biométrico. (Da 

Folhapress) 

Fonte: Correio Popular; 
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Avaliação: Positivo; 

 

o Registro de Identidade Civil será implantado 

02 de janeiro de 2010 

O ano de 2010 deve começar com mudanças nos documentos dos 

brasileiros, com a implementação do novo Registro de Identidade Civil 

(RIC).  

O documento vai reunir os números de todos os documentos de registro 

dos cidadãos, como CPF, Carteira de Trabalho, Carteira Nacional de 

Habilitação e Título de Eleitor além do Registro Geral. A expectativa é de 

que o cadastro para a emissão das novas carteiras de identidade 

comece já neste mês.  

Ao solicitar o RIC, o cidadão passará pelos procedimentos habituais 

para obter a carteira de identidade, com coleta de digitais, fornecimento 

de dados pessoais e assinatura. A diferença, segundo a Polícia Federal, 

é que o processo será totalmente informatizado, garantindo um cadastro 

nacional biométrico.  

O novo cartão terá um sistema de tecnologia que inclui microchip e 

dados gravados a laser. O objetivo é evitar falsificações e permitir maior 

agilidade na transmissão de dados sobre uma pessoa em todo o 

território nacional. Os órgãos regionais deverão receber estações de 

coleta e transferir os dados para o órgão central em Brasília, que emitirá 

a nova identidade. (da Folhapres) 

Fonte: O Povo - Ceará 

Avaliação: Positivo; 

 

o Brasileiro terá novo documento 

02 de janeiro de 2010 

Nova carteira reunirá todos os documentos de registro dos cidadãos 

brasileiros, do CPF à carteira de motorista  

Brasília O ano de 2010 deve começar com mudanças nos documentos 

dos cidadãos brasileiros, com a implementação do novo Registro de 
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Identidade Civil (RIC).  

O documento vai reunir os números de todos os documentos de registro 

dos cidadãos, como CPF, Carteira de Trabalho, Carteira Nacional de 

Habilitação e Título de Eleitor além do Registro Geral. A expectativa é de 

que o cadastro para a emissão das novas carteiras de identidade dos 

brasileiros comece neste mês de janeiro.  

Ao solicitar o Registro de Identidade Civil, o cidadão passará pelos 

procedimentos habituais para obter a carteira de identidade, com coleta 

de digitais, fornecimento de dados pessoais e assinatura. A diferença, 

segundo a Polícia Federal, é que o processo será totalmente 

informatizado, garantindo um cadastro nacional biométrico.  

O novo cartão do RIC empregará um sistema complexo de tecnologia 

que inclui o uso de um microchip. Os dados de cada cidadão também 

serão gravados a laser no documento. O objetivo é evitar falsificações e 

permitir maior agilidade na transmissão de dados sobre uma pessoa em 

todo o território nacional. Os órgãos regionais deverão receber estações 

de coleta e transferir os dados para o órgão central em Brasília, que por 

sua vez emitirá o novo documento de identidade.  

Espera-se que a partir do terceiro ano de implementação do projeto, 80 

mil pessoas possam ser cadastradas por dia, alcançando a meta de 20 

milhões de cidadãos por ano. Em nove anos, a expectativa é de que 

cerca de 150 milhões de brasileiros devem ter o novo RIC. 

Fonte: Diário do Nordeste; 

Avaliação: Positivo; 

 

o Novo cadastro deve começar neste mês 

02 de janeiro de 2010 

Com a implementação do novo Registro de Identidade Civil (RIC) em 

2010, deve haver mudanças nos documentos dos brasileiros.  

O documento reunirá os números de todos os registros dos cidadãos 

como CPF, Carteira de Trabalho, Carteira Nacional de Habilitação e 

Título de Eleitor, além do Registro Geral. A expectativa é de que o 
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cadastro para a emissão das novas carteiras de identidade comece 

neste mês.  

Ao solicitar o RIC, o cidadão passará pelos procedimentos habituais 

para obter a carteira de identidade, com coleta de digitais, fornecimento 

de dados pessoais e assinatura. A diferença, segundo a Polícia Federal, 

é que o processo será totalmente informatizado, garantindo um cadastro 

nacional biométrico.  

O novo cartão terá um sistema complexo de tecnologia, que inclui 

microchip e dados gravados a laser no documento para evitar 

falsificações e agilizar a transmissão de dados no território nacional. Os 

órgãos regionais deverão receber estações de coleta e transferir os 

dados para o órgão em Brasília, que emitirá a nova identidade. 

Fonte: Zero Hora; 

Avaliação: Positivo; 

 

o Cadastro deve começar em janeiro 

02 de janeiro de 2010 

O ano de 2010 deve começar com mudanças nos documentos dos 

brasileiros, com a implementação do novo Registro de Identidade Civil 

(RIC). As informações são da Agência Brasil.  

O documento vai reunir os números de todos os documentos de registro 

dos cidadãos, como CPF, Carteira de Trabalho, Carteira Nacional de 

Habilitação e Título de Eleitor além do Registro Geral. A expectativa é de 

que o cadastro para a emissão das novas carteiras de identidade 

comece em janeiro.  

Ao solicitar o RIC, o cidadão passará pelos procedimentos habituais 

para obter a carteira de identidade, com coleta de digitais, fornecimento 

de dados pessoais e assinatura. A diferença, segundo a Polícia Federal, 

é que o processo será totalmente informatizado. 

Fonte: Aqui BH; 

Avaliação: Positivo; 
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o Novo registro deve começar em janeiro 

02 de janeiro de 2010 

SÃO PAULO (Folhapress) - O ano de 2010 deve começar com 

mudanças nos documentos dos brasileiros, com a implementação do 

novo Registro de Identidade Civil (RIC). As informações são da Agência 

Brasil.  

O documento vai reunir os números de todas as identificações de 

registro, como CPF, Carteira de Trabalho, Carteira Nacional de 

Habilitação e Título de Eleitor além do Registro Geral. A expectativa é de 

que o cadastro comece em janeiro.  

Ao solicitar o RIC, o cidadão passará pelos procedimentos habituais 

para obter a carteira de identidade, com coleta de digitais, fornecimento 

de dados pessoais e assinatura. A diferença, segundo a Polícia Federal, 

é que o processo será totalmente informatizado, garantindo um cadastro 

nacional biométrico.  

O novo cartão terá um sistema complexo de tecnologia que inclui 

microchip e dados gravados a laser no documento. O objetivo é evitar 

falsificações e permitir maior agilidade na transmissão de dados sobre 

uma pessoa em todo o território nacional. Os órgãos regionais deverão 

receber estações de coleta e transferir os dados para o órgão central em 

Brasília, que por sua vez emitirá a nova identidade. Espera-se que a 

partir do terceiro ano de implementação do projeto, 80 mil pessoas 

possam ser cadastradas por dia, alcançando a meta de 20 milhões de 

cidadãos por ano. 

Fonte: Folha de Pernambuco; 

Avaliação: Positivo; 

 

o Cadastro para novo registro de identidade civil começa a ser expedido 

05 de janeiro de 2010 

O ano de 2010 começa com mudanças nos documentos dos brasileiros. 

Os cartórios de todo o país, em obediência à determinação que é de 

autoria do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), passam a emitir um 
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novo formato de certidão de registro civil.  

Em Bragança Paulista, o oficial de cartório Sidemar Juliano explica que 

para o cartório não haverá muita diferença, pois nosso trabalho será o 

mesmo, mas o cidadão perceberá que emitiremos os registros em novo 

tipo de papel que tem 21 pontos de segurança e com todos os códigos 

relativos ao registro civil .  

Segundo publicação do CNJ, o novo documento vai reunir os números 

de todos os documentos de registro dos cidadãos, como CPF, Carteira 

de Trabalho, Carteira Nacional de Habilitação e Título de Eleitor, além do 

Registro Geral. Com a publicação do decreto, a expectativa é de que o 

cadastro para a emissão das novas carteiras de identidade comece em 

janeiro.  

Ao solicitar o novo documento o cidadão passará pelos procedimentos 

habituais para obter a carteira de identidade, com coleta de digitais, 

fornecimento de dados pessoais e assinatura. A diferença, segundo a 

Polícia Federal, é que o processo será totalmente informatizado, 

garantindo um cadastro nacional biométrico.  

O novo cartão terá um sistema complexo de tecnologia que inclui 

microchip e dados gravados a laser no documento. O objetivo é evitar 

falsificações e permitir maior agilidade na transmissão de dados sobre 

uma pessoa em todo o território nacional. Os órgãos regionais deverão 

receber estações de coleta e transferir os dados para o órgão central em 

Brasília, que por sua vez emitirá a nova identidade.  

Espera-se que a partir do terceiro ano de implementação do projeto, 80 

mil pessoas possam ser cadastradas por dia, alcançando a meta de 20 

milhões de cidadãos por ano. Em nove anos, cerca de 150 milhões de 

brasileiros devem ter o novo RIC. 

Fonte: Bragança Jornal Diário; 

Avaliação: Positivo; 

o Novo RG deve começar este mês 

06 de janeiro de 2010 

2010 começou com mudanças nos documentos dos brasileiros. O 
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Instituto Nacional de Identificação (INI), órgão ligado à Polícia Federal, 

espera que nos próximos dias seja publicado o decreto para 

implementação do novo Registro de Identidade Civil (RIC).  

O documento vai reunir os números de todos os documentos de registro 

dos cidadãos, como CPF, Carteira de Trabalho, Carteira Nacional de 

Habilitação e Título de Eleitor além do Registro Geral.  

Com a publicação do decreto, a expectativa é de que o cadastro para a 

emissão das novas carteiras de identidade comece ainda este mês.  

Ao solicitar o RIC, o cidadão terá que fazer a coleta de digitais, 

fornecimento de dados pessoais e assinatura. A diferença, segundo a 

Polícia Federal, é que o processo será totalmente informatizado, 

garantindo um cadastro nacional biométrico.  

Microchip  

O novo cartão terá um sistema complexo de tecnologia que inclui 

microchip e dados gravados a laser no documento. O objetivo é evitar 

falsificações e permitir maior agilidade na transmissão de dados sobre 

uma pessoa em todo o território nacional. Os órgãos regionais deverão 

receber estações de coleta e transferir os dados para o órgão central em 

Brasília, que por sua vez emitirá a nova identidade.  

Espera-se que a partir do terceiro ano de implementação do projeto 80 

mil pessoas possam ser cadastradas por dia, alcançando a meta de 20 

milhões de cidadãos por ano. Em nove anos, cerca de 150 milhões de 

brasileiros devem ter o novo RIC. 

Fonte: Jornal Cruzeiro do Sul; 

Avaliação: Positivo; 

 

o Saiba como tirar o novo registro de identidade 

07 de janeiro de 2010 

O RIC (Registro Único de Identidade Civil) começa a circular em outubro  

Saiba como retirar o novo número do RIC (Registro Único de Identidade 

Civil) que substituirá o RG a partir de outubro de 2010. O novo 

documento terá um sistema complexo de tecnologia, que inclui 
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microchip e dados gravados a laser em um cartão magnético para evitar 

falsificações e agilizar a transmissão de dados no território nacional.  

Desta forma, o Instituto Nacional de Identificação da Polícia Federal, 

pretende diminuir os riscos de falsificação e fraude de documentos. 

Abaixo os passos para a retirada do RIC:  

1. Vá até um posto de atendimento ao cidadão, como por exemplo, um 

Poupatempo.  

2. No local será coletado a assinatura digital, a foto e as impressões 

digitalizadas da pessoa, nome, data de nascimento, filiação e sexo. 2. 

Estas informações serão enviadas aos órgãos regionais por meio de 

links diretos. 3. Depois os dados serão retransmitidos para o órgão 

central em Brasília. 4. As digitais do indivíduo serão conferidas com as 

demais inseridas anteriormente em um arquivo de dados. 5. Só então o 

número RIC será gerado e ficará arquivado no Cadastro Nacional de 

Registro Único de Identidade Civil. Assim cada brasileiro terá um único 

RIC. 6. Em seguida, o órgão central enviará ao órgão regional o número 

do registro do solicitante. 7. Então, o órgão regional já estará apto a 

expedir o documento para o cidadão. 8. Graças à centralização dos 

dados a pessoa poderá emitir a segunda via de seu documento em 

qualquer lugar do país.  

O governo disponibilizou um vídeo para esclarecer dúvidas dos 

cidadãos. 

Fonte: R7; 

Avaliação: Positivo; 

 

o Nova carteira de identidade começa em outubro 

07 de janeiro de 2010 

O RIC (Registro Único de Identidade Civil) vai unificar documentos em 

um só cartão A partir de outubro de 2010 os brasileiros poderão 

aposentar os vários documentos da carteira. É nesta data que as 

primeiras carteiras do RIC (Registro Único de Identidade Civil) entrarão 

em circulação: um cartão magnético que conterá em um microchip 
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informações como o RG, CPF, carteira de habilitação e título de eleitor 

além da foto 3X4, a assinatura e a digitais da pessoa.  

Ao solicitar o RIC, o cidadão passará pelos procedimentos habituais 

para obter a carteira de identidade: coleta de digitais, fornecimento de 

dados pessoais e assinatura. A diferença é que o processo será 

totalmente informatizado, garantindo um cadastro nacional biométrico.  

Desta forma, o Instituto Nacional de Identificação da Polícia Federal, 

pretende diminuir os riscos de falsificação e fraude de documentos. O 

novo cartão é feito de policarbonato e impresso a laser em várias 

camadas.  

Segundo o instituto, hoje um mesmo cidadão pode fraudar um registro 

de identidade diferente em cada Estado do país. Com a unificação dos 

dados será mais difícil cometer este tipo de crime no Brasil. A lei que 

determina a implantação do documento único foi aprovada em 2009 e o 

governo terá até outubro de 2010 para começar a emissão dos primeiros 

cartões. A Polícia Federal ainda aguarda a regulamentação da lei e 

criação de uma comissão para analisar o novo registro.  

A previsão orçamentária inicial para a implantação das novas carteiras é 

de R$200 milhões.  

O cidadão poderá optar quais dados deverão conter no chip do seu RIC. 

Obrigatoriamente, o documento deverá registrar as informações do RG 

da pessoa, mas se ela quiser, poderá incluir dados como o número de 

sua habilitação e o título de eleitor.  

Locais que exigem porte de RG para determinadas atividades, como por 

exemplo embarque de voos domésticos, terão que colocar leitores de 

chip. Inicialmente os passaportes não estarão dentro do projeto do 

registro único tendo em vista que o número de identificação segue uma 

norma internacional.  

O Registro Único de Identidade Civil (RIC) poderá ser adquirido em 

postos de atendimento ao cidadão, como o Poupatempo em São Paulo, 

e deverá custar em média R$ 12 a R$ 17. 

Fonte: R7; 
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Avaliação: Positivo; 

 

o  Nova identidade começa a valer a partir de outubro 

08/01/2010 | Polícia Federal | Hoje em Dia - Online | Brasil | MG 

Avaliação: Positivo; 

 

o  Nova identidade começa a valer a partir de outubro 

 08/01/2010 | Polícia Federal | Jornal Agora MS | Geral Brasil | MS 

Avaliação: Positivo; 

 

o Nova identidade começa a valer em outubro 

08/01/2010 | Polícia Federal | Alagoas 24 Horas | Brasil | AL 

Avaliação: Positivo; 

 

o Nova identidade começa a valer a partir de outubro 

08/01/2010 | Polícia Federal | Cabeça de Cuia | Nacional | PI 

Avaliação: Positivo; 

 

o Novo documento com RG e CPF começa a valer este ano no Brasil 

 08/01/2010 | Polícia Federal | Diário de Natal Online | RN 

Avaliação: Positivo; 

 

o  Nova identidade começa a valer em outubro 

08/01/2010 | Polícia Federal | Folha da Região Online - Araçatuba | 

Brasil | SP 

Avaliação: Positivo; 

 

o Nova identidade começa a valer a partir de outubro 

08/01/2010 | Polícia Federal | TNNews - PR | PR 

Avaliação: Positivo; 
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o Nova identidade começa a valer a partir de outubro 

08/01/2010 | Polícia Federal | MidiaNews | Brasil | MT 

Avaliação: Positivo; 

 

o Todos em apenas um 

09 de janeiro de 2010 

Para coibir a falsificação A partir de outubro, Registro Único de 

Identidade (RIC) vai aposentar o RG e o CIC dos brasileiros A partir de 

outubro, os brasileiros vão aposentar os vários documentos da carteira e 

trocar tudo por um documento só. É nesta data que o RIC (Registro 

Único de Identidade Civil) deve entrar em circulação, informa a Polícia 

Federal. O RIC é um cartão magnético que conterá em um microchip 

informações como o RG, CPF, carteira de habilitação e título de eleitor, 

além da foto 3x4, da assinatura e das digitais.  

Todos serão obrigados a trocar os documentos, mas a PF informa que 

não é preciso correr para tirar a nova identidade. Ainda não há prazo 

para que essa transição seja concluída. O custo do documento deve 

ficar entre R$ 12,00 e R$ 17,00, valor médio para se tirar um RG hoje.  

Para obter o RIC, é preciso passar pelos mesmos procedimentos da 

carteira de identidade: coleta de digitais, fornecimento de dados 

pessoais e assinatura. A diferença é que o processo será totalmente 

informatizado, garantindo um cadastro nacional biométrico (leitura de 

digitais para identificação eletrônica).  

O objetivo da nova identidade, segundo o Instituto Nacional de 

Identificação da PF, é diminuir os riscos de falsificação e fraude de 

documentos. O novo cartão é feito de policarbonato, material mais 

resistente e que permite mais durabilidade que o plástico usado hoje, e 

impresso a laser em várias camadas.  

Segundo o instituto, hoje, um mesmo cidadão pode fraudar um registro 

de identidade, tirando o documento em cada Estado. Com a unificação 

dos dados será mais difícil cometer este tipo de crime.  

LEI. A lei que determina a implantação do documento único foi aprovada 
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em 2009 e o governo terá até outubro para começar a emissão dos 

primeiros cartões. A Polícia Federal ainda aguarda a regulamentação da 

lei e criação de uma comissão para analisar o novo registro. A previsão 

orçamentária inicial para a implantação das novas carteiras é de R$ 200 

milhões. O documento deve registrar RG e CPF, mas dados como 

carteira de habilitação e título de eleitor são opcionais.  

Os locais que exigem porte de RG para determinadas atividades, como, 

embarque de voos domésticos, terão que colocar leitores de chip. 

Inicialmente, os passaportes não estarão dentro do projeto do registro 

único, tendo em vista que o número de identificação segue uma norma 

internacional. (Da Agência Anhanguera) 

Fonte: Diário do Povo – Campinas; 

Avaliação: Positivo; 

 

o Itep ainda não tem prazo para implantar novo Registro 

09 de janeiro de 2010 

O Instituto Técnico e Científico de Polícia (Itep) se prepara para adotar o 

Registro de Identidade Civil (RIC), o moderno documento que deve 

substituir até 2017 o Registro Geral (ou carteira de identidade), o 

Cadastro de Pessoa Física (CPF), Carteira de Trabalho e de Habilitação.  

A expectativa da Polícia Federal é de que os primeiros dois milhões de 

RICs sejam entregues em outubro deste ano, mas para isso o Itep, 

assim como todos os outros institutos de identificação, precisasse 

adequar à nova tecnologia. A segurança será um dos pontos fortes do 

documento, que vai possuir um chip e funcionar sob sistema de 

identificação biométrica.  

Na próxima semana a diretora do Itep, Cristiane Bezerra, deverá se 

reunir com o responsável pela Coordenadoria de Identificação para 

começar o planejamento da implantação do novo sistema. O 

coordenador foi recentemente a Brasília, para participar de um encontro 

sobre esse assunto , disse a diretora do instituto.  

Segundo ela, o Governo Federal deve dar um tempo até que os estados 
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possam produzir os cartões de identificação. No nosso caso, começar a 

produzir o RIC siginifica passar por um completo serviço de digitalização 

nos nossos arquivos . Cristiane acredita que a digitalização seja iniciada 

ainda este ano, paralelamente à instalação do RIC.  

Se o Governo Federal custear a primeira via de cada cidadão, o projeto 

vai precisar de um investimento de 800 milhões de dólares. Porém, se 

cada cidadão bancar seu RIC, o gasto para o erário cai pela metade. A 

projeção é que cada documento custe cerca de R$ 15 para cada 

brasileiro ou brasileira. Durante implementação do projeto, o governo do 

estado deve entrar com uma contrapartida, cujo valor ainda não foi 

estipulado.  

O RIC vai ser uma revolução, mas precisamos fazer ainda todos os 

levantamentos e depois adquirir os equipamentos , explicou a diretora 

do Itep. O instituto atualmente promove uma modificação em outros dois 

documentos: as certidões de nascimento e casamento, que agora 

trazem codificada a informação sobre o livro e a folha onde foi feito o 

registro.  

Segundo o Instituto Nacional de Identificação (INI), órgão ligado à 

Polícia Federal, os RICs que já serão feitos este ano não devem 

exatamente substituir todos os outros documentos, mas sim, reunir seus 

números em uma mesma carteira. A substituição total será feita ao longo 

dos anos e aí sim, cada cidadão brasileira vai possuir um só documento, 

um só número, para todos os outros documentos existentes hoje.  

O projeto que instituindo o RIC foi aprovado no ano passado. 

Atualmente tramita a lei que o regulamenta, criando os detalhes para 

funcionamento do sistema. A regulamentação já foi aprovada na Casa 

Civil e depois segue para a sanção do presidente Lula. Após isso, o 

governo ainda terá 180 dias para a entrega dos primeiros documentos, o 

que deve acontecer em outubro deste ano. 

Fonte: Tribuna do Norte Online – Natal; 

Avaliação: Positivo e Negativo; 
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o Um só documento, diversas funções 

10 de janeiro de 2010 

São Paulo - O ano de 2010 começa com mais mudanças nos 

documentos dos brasileiros. Deve ter início, neste mês, o cadastro para 

o novo Registro de Identidade Civil (RIC). O documento vai reunir os 

números de todos os documentos de registro dos cidadãos, como CPF, 

Carteira de Trabalho, Carteira Nacional de Habilitação e Título de Eleitor, 

além do Registro Geral.  

Ao solicitar o RIC, o cidadão passará pelos procedimentos habituais 

para obter a carteira de identidade, com coleta de digitais, fornecimento 

de dados pessoais e assinatura. A diferença, segundo a Polícia Federal, 

é que o processo será totalmente informatizado, garantindo um cadastro 

nacional biométrico.  

O novo cartão terá um sistema complexo de tecnologia que inclui 

microchip e dados gravados a laser no documento.  

De acordo com o relator do projeto de lei no Senado que instituiu o RIC, 

senador Almeida Lima (PMDB-SE), a proposta foi evitar fraudes e 

aperfeiçoar a identificação civil. Com o novo registro, espera-se evitar 

falsificações e permitir maior agilidade na transmissão de dados sobre 

uma pessoa em todo o território nacional.Os órgãos regionais deverão 

receber estações de coleta e transferir os dados para o órgão central em 

Brasília, que por sua vez emitirá a nova identidade.  

Espera-se que a partir do terceiro ano de implementação do projeto, 

cerca de 80 mil pessoas possam ser cadastradas por dia, alcançando a 

meta de 20 milhões de cidadãos por ano no país. Num prazo de nove 

anos, cerca de 150 milhões de brasileiros devem ter o novo RIC. 

Fonte: Diário de Pernambuco; 

Avaliação: Positivo; 

 

o Segurança pública: política de Estado ou de governo? 

10 de janeiro de 2010 

Ano após ano, todas as pesquisa de opinião pública, 
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independentemente da metodologia utilizada ou do instituto responsável, 

tem revelado de forma clara e inequívoca, que a segurança pública está 

entre as principais preocupações da população. Não por acaso, o tema 

é sempre alvo de programas de governo e não sai, como não poderia 

deixar de ser, da pauta diária da mídia. É também um dos setores 

públicos que recebem significativa parcela dos Orçamentos aprovados 

pelo Legislativo em todo o País, mas ainda assim continuamos a assistir 

todos os dias cenas de violência que beiram a barbárie, organizações 

criminosas desafiando a autoridade do poder público com ações de 

demonstração de força e poderio bélico. A sociedade, perplexa, exerce o 

seu legítimo direito ao exigir uma ação imediata e eficaz, enquanto ao 

Estado resta o dever de corresponder imediatamente com a criação de 

um Ministério dedicado exclusivamente à Segurança Pública Nacional.  

Não se trata de ampliar ainda mais o tamanho do Estado e aumentar o 

volume de recursos destinado à folha de pagamento. Basta uma 

pequena e eficiente estrutura administrativa, mas que tenha capacidade 

de integrar os serviços de inteligência e de traçar uma estratégia de 

combate ao crime organizado e ao narcotráfico, sempre em total sintonia 

com Estados e municípios. Os projetos instituídos pelo Ministério da 

Justiça , como o Pronasci (Programa Nacional de Segurança), por 

exemplo, são importantes, como também o são os programas de 

inclusão social e educacional, concebidos nas gestões FHC e ampliados 

pelo presidente Luis Inácio Lula da Silva, mas, efetivamente, 

representam ações de longo prazo. As populações das grandes cidades 

e dos municípios das regiões metropolitanas, justamente aonde se 

concentram grande parte da população e por isso apresentam exemplos 

claros de prosperidade e riqueza, mas também de grande carência e 

vulnerabilidade social, estão sofrendo porque o governo federal não tem 

uma estratégia de combate direto ao crime e o cenário atual requer uma 

ação imediata.  

Nesse sentido, apresentei inúmeras indicações ao governo federal para 

que seja criado um ministério capaz de formular e implantar uma 

estratégia nacional de combate às organizações criminosas e ao seu 
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principal braço financeiro, o narcotráfico. Ninguém mais quer assistir em 

rede nacional o abate de um helicóptero policial por um grupo de 

criminosos, como ocorreu recentemente no Rio de Janeiro. E não se 

trata de um caso isolado, mas de um problema comum a todos os 

Estados.  

E não é atribuindo poder de polícia às Forças Armadas que o governo 

federal avançará nessa questão. O treinamento e o armamento dos 

militares foram definidos para situações de guerra, nas quais o objetivo 

é defender o seu território e destruir o inimigo em combate, enquanto as 

polícias judiciária e militar têm como missão a preservação da vida.  

O mais apropriado seriam as Forças Armadas apoiarem a ação da 

Polícia Federal (PF) nas regiões de fronteira, sobretudo nos pontos 

críticos de tráfico de drogas e de armas. Para isso, basta aumentar o 

efetivo e investir em equipamentos da PF.  

Da mesma forma, defendo a criação de uma carreira policial a exemplo 

do modelo adotado nos Estados Unidos, no qual o policial inicia 

trabalhando nas ruas, depois, com o tempo, passará a investigar, e só 

então poderá ser promovido a delegado, pois já terá a experiência e 

conhecimento necessários para comandar equipes. E a isso se some a 

questão salarial, que precisa ser revista imediatamente, porque não é 

concebível um servidor expor a sua vida diariamente sem segurança 

psicológica e financeira.  

Além de criar um comando nacional com condição de agir diretamente 

no combate à criminalidade, o governo federal também poderia acelerar 

a implantação do Registro de Identidade Civil (RIC), sistema que 

permitirá estabelecer um padrão para todos os registros em nível 

nacional. Desta forma, a tecnologia empregada no RIC tornará 

praticamente impossível as fraudes de identidades, que facilitam as 

ações criminosas, inclusive contra a Previdência Social.  

Atualmente, um único cidadão é capaz de portar 27 documentos 

diferentes de RG, justamente porque o modelo vigente é vulnerável. 

Pior, os bancos de dados não são compartilhados, dificultando o 

trabalho das Polícias Civil e Militar, sobretudo nas investigações. Por 
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isso, apresentamos emenda à Lei 12.058, de 13 de outubro de 2009, 

que institui o RIC, assegurando à União autorização para firmar 

convênios com Estados e o Distrito Federal para a implementação do 

número único de registro de identificação civil.  

Assim, os Estados e o Distrito Federal signatários participarão do 

Sistema Nacional de Registro de Identificação Civil e ficarão 

responsáveis pela operacionalização e atualização, em seus respectivos 

territórios, do Cadastro Nacional de Registro de Identificação Civil, em 

regime de compartilhamento com o órgão central, a quem caberá 

disciplinar a forma de compartilhamento dos dados.  

O Brasil economizará bilhões de reais com a drástica redução das 

fraudes na Previdência Social e, ao mesmo tempo, o desempenho dos 

policiais aumentará sobremaneira, não apenas pela dificuldade que os 

criminosos terão para fraudar documentos, mas também porque o 

sistema de banco de dados passará a ser compartilhados entre os 

Estados e governo federal. Os problemas existem, mas as soluções 

também já são conhecidas. Parafraseando o cientista Albert Einstein, o 

mundo é um lugar perigoso para se viver, não por causa daqueles que 

fazem o mal, mas sim por causa daqueles que apenas observam e 

deixam o mal acontecer. É chegada a hora de tratar a segurança pública 

como um programa perene de Estado, e não como política de governo.  

Fonte: Diário da Franca; 

Avaliação: Positivo; 

 

o Projeto piloto de identidade civil digital deve começar em abril no Rio 

10 de fevereiro de 2010 

Rio de Janeiro - O presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da 

Informação (ITI) da Casa Civil da Presidência da República, Renato da 

Silveira Martini, informou que o projeto piloto da carteira de identidade 

digital deverá ser implantado no Rio de Janeiro a partir de abril deste 

ano.  

Martini disse que serão aproveitadas as condições técnicas que o 
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estado já tem, por ter feito um recadastramento do Departamento 

Estadual de Trânsito (Detran) e manter uma base de pessoas 

recadastradas. "O Rio de Janeiro tem todas as condições de assumir 

esse desafio de fazer o primeiro piloto de construção da nova identidade 

civil eletrônica, que é o chamado RIC [Registro de Identidade Civil]".  

O objetivo é acabar com as fraudes. O presidente do ITI lembrou que a 

Polícia Federal desbaratou na semana passada uma quadrilha que 

fraudava o seguro-desemprego com base em identidades falsas. "Hoje, 

um brasileiro pode ter 27 identificações, cada uma com um número. Se 

você quiser, pode ter 50 identidades e usar para cometer qualquer tipo 

de crime. É esse caos que o RIC vai tentar resolver".  

Para a elaboração do programa piloto, a Casa Civil do governo 

fluminense, o Detran e o Centro de Tecnologia da Informação e 

Comunicação do Estado do Rio (Proderj) estão trabalhando em parceria 

com a Casa da Moeda do Brasil. "A idéia é fazer a emissão de 1 milhão 

de RICs este ano, como um piloto. Para nós, governo federal, é 

importante porque é um demonstrativo para as outras unidades da 

Federação, já que todos os outros estados vão ter que fazer o seu RIC".  

O modelo do Rio de Janeiro poderá servir de parâmetro para os demais 

estados. "A idéia é essa. Que sirva como um incentivo, como um 

aprendizado". Países da Europa, como Bélgica e Portugal, têm 

identidade digital.  

A Polícia Federal, por meio do Instituto Nacional de Identificação (INI), 

se encarregará de checar os dados, informou Martini. Não existindo 

coincidência, o instituto envia ao governo estadual o número do RIC. 

"Então, o cidadão José da Silva vai no Detran, entra com os seus dez 

dedos (identificação biométrica), envia isso para a base de dados em 

Brasília, bate que não existe outro igual. A Polícia Federal envia para o 

governo do estado esse número do RIC, que passa a ser a identificação 

inequívoca e unívoca desse cidadão", disse Martini.  

O projeto global tem prazo de implantação no país de dez anos. Cada 

estado terá autonomia para fazer o seu projeto. A União dará apoio 

técnico e financeiro às unidades da Federação que tenham dificuldade 
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de assumir e comprar esses sistemas. A perspectiva é de que, a partir 

de 2011, essa rede já possa ser construída.  

O RIC eletrônico pode ainda servir de base para o cadastramento de 

aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS), visando a acabar com as fraudes na Previdência Social. A idéia 

é de que todos os cadastros que o Brasil tem possam utilizar o número 

do RIC como elemento de individualização do cidadão. O Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE) e o Ministério do Esporte já mostraram interesse 

em participar do projeto. 

Fonte: Agência Brasil; 

Avaliação: Positivo; 

 

o Projeto de identidade civil digital começará em abril no RJ 

10/02/2010 | Polícia Federal | DCI Online | Estados e Municípios | SP 

Avaliação: Positivo; 

 

o Projeto piloto de identidade civil digital deve começar em abril no Rio 

10/02/2010 | Polícia Federal | correiobraziliense.com.br | Brasil | BR 

Avaliação: Positivo; 

 

o Identidade civil digital deve começar em abril no Rio 

10/02/2010 | Polícia Federal | JB Online | Economia | BR 

Avaliação: Positivo; 

  

o Projeto piloto de identidade civil digital deve começar em abril no Rio 

10/02/2010 | Polícia Federal | O Dia Online | Rio | RJ 

Avaliação: Positivo; 

 

o Projeto piloto de identidade civil digital deve começar em abril no Rio 

10/02/2010 | Polícia Federal | Jornal da Mídia | Brasil | BA 

Avaliação: Positivo; 
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o Projeto de identidade civil digital começará em abril no RJ 

10/02/2010 | Polícia Federal | Panorama Brasil | BR 

Avaliação: Positivo; 

 

o Projeto de identidade civil digital começará em abril no RJ 

10/02/2010 | Polícia Federal | DCI - Comércio, Indústria e Serviços | 

Estados e Municípios | SP 

Avaliação: Positivo; 

 

o Projeto piloto de identidade civil digital deve começar em abril no Rio 

10/02/2010 | Polícia Federal | Tribuna do Brasil | DF 

Avaliação: Positivo; 

  

o Projeto piloto de identidade civil digital deve começar em abril no Rio 

10/02/2010 | Polícia Federal | Mais Comunidade | Brasil | DF 

Avaliação: Positivo; 

 

o Projeto piloto de identidade civil digital deve começar em abril no Rio 

10/02/2010 | Polícia Federal | Monitor Mercantil Digital | Rio | RJ 

Avaliação: Positivo; 

  

o Projeto piloto de identidade civil digital deve começar em abril no Rio 

10/02/2010 | Polícia Federal | Direito Vivo | SP 

Avaliação: Positivo; 

 

o TECNOLOGIA: Identidade civil digital deve começar em abril no Rio 

10/02/2010 | Polícia Federal | Investimentos e Notícias | BR 

Avaliação: Positivo; 

 

o Identidade digital deve ser implantada no RJ a partir de abril 
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11/02/2010 | Polícia Federal | Executivos Financeiros Online | BR 

Avaliação: Positivo; 

 

o  Identidade digital começará em abril 

11/02/2010 | Polícia Federal | Jornal do Commercio RJ | Rio de Janeiro | 

RJ 

Avaliação: Positivo; 

 

o Novo documento vai ajudar a coibir fraudes 

27 de fevereiro de 2010 

O combate a organizações criminosas que infiltram laranjas na 

administração pública para viabilizar fraudes ao Tesouro e movimentar 

recursos ilícitos na rede bancária ganhou importante aliado - o Número 

Único de Registro de Identidade Civil (RIC), documento com validade 

em todo o território nacional criado pela Lei 12.058.Sancionada em 

outubro, a lei do registro único põe em execução projeto do deputado 

Willian Woo (PSDB-SP). Para implementação do novo sistema a União, 

os estados e o Distrito Federal firmarão convenio e ficarão responsáveis 

pela operacionalização e atualização do Cadastro Nacional de registro 

de Identificação Civil em regime de compartilhamento com o governo 

federal.  

Na avaliação de Woo, policial civil por 19 anos, o sistema em que os 

Estados contam com departamentos de registros e delegacias que 

raramente se comunicam "era quase infantil".  

O novo modelo, na avaliação do deputado,vai impedir a proliferação do 

exército de laranjas e interceptar milhares de contas bancárias em todo 

o País, movimentadas por pessoas com mais de uma identidade - 

documentos idôneos porque expedidos oficialmente por repartições 

públicas. "Isso ocorre pela facilidade com que as pessoas tiram seus 

registros em qualquer lugar do País", aponta Woo."ORIC é um 

documento nacional e vai acabar até com fraudes eleitorais. Ninguém 

poderá votar duas vezes nem ter inúmeras inscrições na Previdência e 
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receber pensões em duplicidade."  

O parlamentar observa que Previdência Social mantém 23 milhões de 

beneficiários."governo estima que cerca de 10% dos benefícios sejam 

fraudulentos", ressalta o deputado. 

Fonte: O Estado de S. Paulo; 

Avaliação: Positivo; 

 

o Documento falso com certidão falsa 

16 de abril de 2010 

Ademar de Jesus Silva falsificou a própria Certidão de Nascimento para 

conseguir uma nova Carteira de Identidade, com o nome falso de 

Adimar Jesus da Silva, de acordo com o diretor do Instituto Nacional de 

Identificação (INI) da Polícia Federal, Marcos Elias Cláudio de Araújo. 

Segundo ele, essa seria a maneira mais provável de conseguir um nome 

novo e escapar da Justiça.  

Quando mudou-se para o Entorno, Ademar fugia de sua terra natal, a 

Bahia, por uma acusação de tentativa de homicídio, ocorrida em 2000. 

Como o sistema da Polícia Civil de cada cidade não faz uma busca 

biométrica por meio de impressão digital e consulta apenas o nome, não 

constava no sistema nenhum RG emitido para Adimar Jesus da Silva. A 

falsidade ideológica atrapalhou, além da busca da polícia baiana pelo 

criminoso, a manutenção dele na cadeia, quando esteve preso por 

abusar sexualmente de duas crianças, no DF.  

Isso ocorre porque o país não possui um banco de dados civis unificado. 

Uma pessoa pode tirar até 27 números diferentes, dentro da lei. A 

solução para isso é o funcionamento do Registro da Identidade Civil 

(RIC). Esse projeto faz com que a busca seja via impressão digital. Todo 

brasileiro cede sua biometria e haverá uma base centralizada no 

Ministério da Justiça. A partir daí, cada um terá apenas um número, em 

qualquer lugar do país, explicou o diretor.  

Regulamentação  

O RIC foi criado por meio da Lei Federal nº 9.454, de 1997, de autoria 
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do senador Pedro Simon (PMDB-RS), que deve ser regulamentada até 

o fim deste mês. A expectativa do INI é reunir os dados de toda a 

população em até 9 anos e diminuir os crimes de falsificação de 

identidade. O diretor do INI explica o que ocorreu no caso do maníaco. 

Existe o Banco de Informações Criminais, um sistema unificado nacional 

e comandado pela Polícia Federal, alimentado pelos estados. Há mais 

de 3 milhões de pessoas nele. Porém, não há nenhum instrumento legal 

que obrigue as regiões a manter o cadastro atualizado. A Bahia não 

enviou a ficha do Ademar para esse banco , garantiu.  

Araújo alega que, ao contrário do que disse ontem ao Correio o 

promotor de Justiça de Luziânia, Ricardo Rangel, o erro ao checar a 

ficha criminal de Ademar para conceder a progressão de pena não pode 

ter sido de digitação. A consulta ao INI foi malfeita. Temos método de 

consulta fonética, que traz todas as ocorrências com nomes parecidos, 

afirmou Araújo. A promotora responsável pelo caso do maníaco de 

Luziânia, Maria José de Miranda, confirmou a provável falha na hora de 

checar os antecedentes. Por aparecerem muitos processos no momento 

da busca, aparentemente nem todos passaram pela checagem , 

concluiu. 

Fonte: Correio Braziliense; 

Avaliação: Positivo; 

 

o Papiloscopistas reclamam de instalação de novo setor 

24 de abril de 2010 

Papiloscopistas de Palmas reclamam que o Instituto de Identificação em 

Palmas está recebendo um novo setor, o de informática, em seu prédio, 

o que poderia estar prejudicando as atividades desenvolvidas no 

instituto. De acordo com o presidente da Associação dos 

Papiloscopistas do Estado do Tocantins (Aspeto), Iranilto Sales, a 

medida foi tomada pelo governo estadual sem ouvir os profissionais do 

órgão. Segundo Sales, a instalação desse setor é estratégico, já que, a 

partir de julho, o Registro de Identidade Civil (RIC) em todo o País, 
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passará por modificações. É uma estratégia da Secretaria de Segurança 

Pública (SSP) para tirar a função de registro de identidade civil dos 

servidores especializados, os papiloscopistas, comenta Sales.  

Ainda segundo Sales, o prédio do Instituto passa por vários problemas, 

como falta de condicionadores de ar, lâmpadas inoperantes, falta de 

materiais para a execução de perícias papiloscópicas e a falta de 

higienização do prédio, e além disso a Aspeto discorda do uso do prédio 

para atividades possivelmente estranhas às atribuições do órgão. O Jto 

entrou em contato com a SSP, responsável pelo Instituto de 

Identificação, mas até o fechamento da edição a secretaria não havia se 

pronunciado sobre as reclamações. 

Fonte: Jornal do Tocantins 

Avaliação: Positivo e Negativo; 

 

 

o Governo tira da gaveta projeto para trocar vários documentos por um 

único 

30 de abril de 2010 

Depois de quase 13 anos na gaveta, o governo tomou a decisão de 

modernizar a velha carteira de identidade. O RIC (Registro de 

Identificação Civil) vai trazer o número de identidade, do CPF e do Título 

de Eleitor.  

A Polícia Federal (PF) já tem capacidade técnica para produzir o novo 

documento, mas falta um decreto regulamentando a novidade. A 

expectativa é de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assine o 

texto nas próximas semanas.  

O novo documento terá marcas de água para impedir a falsificação e a 

foto será gravada no próprio cartão. A aposta é de que fraudes no INSS 

(Instituto Nacional do Seguro Social) e até trocas de nomes por 

procurados pela policia fiquem mais difíceis, já que haverá um cadastro 

nacional.  

A ideia é trocar o RG pelo RIC gradativamente, a começar pelos novos 
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documentos emitidos. O custo ao cidadão ainda não está definido. 

Fonte: Jornal da Band 

Avaliação: Positivo e Negativo; 

 

o Carteira tudo em um na luta contra o crime 

30 de abril de 2010 

Presidente Lula será apresentado hoje ao novo documento do cidadão 

brasileiro, o Registro de Identificação Civil, que reúne números de Título 

de Eleitor, CPF e identidade. Com ele, a PF pretende evitar uma série 

de fraudes  

O Brasil passará a contar com mais um dispositivo para evitar fraudes 

previdenciárias, sonegação fiscal, eleitoral e até mesmo crimes 

considerados comuns. Depois de 13 anos, o governo, enfim, deve 

regulamentar o Registro de Identificação Civil (RIC). O documento, 

criado em 1997, já foi elaborado pela Polícia Federal há dois anos, mas 

falta um decreto para poder colocá-lo em circulação. O ato deverá ser 

assinado na próxima semana pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 

que conhecerá o RIC hoje, durante um encontro que terá com o ministro 

da Justiça, Luiz Paulo Barreto, para discutir o teor da proposta. O 

registro é uma espécie de cadastro com todas as informações do 

cidadão, em que estarão armazenados os números do Cadastro de 

Pessoa Física (CPF), Título de Eleitor e da Carteira de Identidade.  

A proposta inicial do RIC era unificar em um só número todos os 

registros de identificação existentes nos estados e na União. O tema 

chegou a ser discutido em 2004 por vários setores do governo, mas a 

ideia não vingou. Porém, ficou definido que em um só documento 

haverá a numeração de todos os demais, principalmente aqueles 

usados no cotidiano pela sociedade. As informações serão concentradas 

em um banco de dados no Instituto Nacional de Identificação (INI) da 

Polícia Federal, que fará o controle do registro. A intenção é que, nos 

primeiros três anos, sejam emitidos diariamente até 80 mil RICs. A PF 

calcula uma média de 20 milhões anuais e, no mínimo, 150 milhões em 
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uma década. As primeiras carteiras podem começar a circular a partir de 

outubro, quando todo o sistema deverá ser implementado.  

Duplicados A ideia da Polícia Federal, por meio do INI, é permitir uma 

carteira moderna. A atual é frágil e permite a falsificação, como 

aconteceu com o pedreiro Ademar de Jesus, que tirou dois documentos 

em locais diferentes , destacou o ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto, 

referindo-se ao pedreiro acusado de matar seis rapazes em Luziânia. 

Ele tinha uma identidade da Bahia e outra no Distrito Federal. Com o 

RIC, se uma pessoa tirar um documento em Brasília e tentar tirar outro 

no Pará, o sistema vai acusar , comparou o ministro.  

Os dados, além de serem disponibilizados aos institutos de identificação 

dos estados, deverão ser disseminados pela Polícia Federal a outros 

órgãos públicos, como o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), 

Receita Federal, Justiça Eleitoral e Departamentos de Trânsitos 

(Detrans). A intenção é evitar constantes fraudes que ocorrem por causa 

da facilidade em conseguir documentos em regiões diferentes do país, 

já que cada estado pode emitir a Carteira de Identidade com 

numerações diferentes de outras unidades da Federação, o que facilita 

as irregularidades. Segundo estimativas do governo, pelo menos 15 

milhões de benefícios pagos pelo INSS podem estar duplicados.  

O Registro de Identificação Civil (1)é um cartão de policarbonato, um 

material de alta resistência e durabilidade. Todas as informações 

relacionadas ao número de identificação da pessoa ficam armazenadas 

em um chip de memória, semelhante ao de cartões bancários, e 

também anotados no verso.  

O processo começa com a coleta de impressão digital pelos postos de 

identificação, posteriormente encaminhada ao INI para gerar um número 

único do RIC, que é disponibilizado para os estados. Com isso, é 

possível que uma pessoa tire a segunda via em qualquer unidade da 

Federação, além de representar uma medida para evitar falsificações, a 

partir do momento que um indivíduo terá apenas um único número de 

identificação em todo o país.  

A criação do RIC aconteceu em abril de 1997, quando o governo baixou 
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um decreto estabelecendo um documento único de identidade. A 

regulamentação deveria acontecer seis meses depois, o que não 

ocorreu. Em 2004, houve nova tentativa de ressuscitar o Registro de 

Identidade Civil, quando foi criada uma comissão interministerial para 

discutir o assunto. Uma das deliberações do grupo foi a adoção de um 

número único de identidade, mas o sistema seria caro e deveria haver 

uma mobilização nacional para a troca dos documentos.  

1 - Investimento pesado O projeto do RIC começou a sair do papel a 

partir da instalação do Afis sigla em inglês de Sistema de Identificação 

Automatizada de Impressões Digitais um investimento de US$ 35 

milhões feito pelo Ministério da Justiça. A partir disso, o Instituto 

Nacional de Identificação (INI) da Polícia Federal iniciou um processo de 

desenvolvimento do equipamento e do cartão do RIC, que tem ainda 

uma alternativa de armazenamento de dados biométricos do usuário, 

gerados a partir da impressão digital. 

Previsão do número de expedições do Registro de Identificação Civil 

nos próximos 10 anos Tira-dúvidas Qual a validade?  

Em princípio não haverá data de validade do documento, como ocorre 

hoje com as Carteiras de Identidade e outros documentos de uso 

pessoal. O cartão somente especifica a data de expedição.  

Haverá troca de documentos?  

Não haverá troca dos atuais documentos pelo Registro de Identidade 

Civil pelo menos nos próximos 10 anos.  

Onde tirar o RIC?  

Depois de implementado o sistema, deverão ser criados novos postos 

pelo Brasil para tal fim. Além disso, será mantida a expedição pelos 

institutos de identificação dos estados.  

Quando entrará em vigor?  

O Ministério da Justiça realizará a licitação para a aquisição dos 

equipamentos e confecção dos cartões. Isso deve ocorrer até outubro 

deste ano.  

Como são os cartões?  
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Semelhantes aos cartões bancários, o RIC é seguro em vários aspectos, 

principalmente no armazenamento das informações em um chip.  

Quantos números terá o RIC?  

Além do número do Registro de Identificação Civil, haverá a numeração 

da Carteira de Identidade, do CPF do usuário e do Título de Eleitor. 

Fonte: Correio Braziliense; 

Avaliação: Positivo e Negativo; 

 

o Governo regulamenta novo Registro de Identidade Civil 

06 de maio de 2010 

O novo Registro de Identificação Civil (RIC), foi regulamentado nesta 

quinta-feira (6/5), com a publicação do decreto nº 7166, assinado pelo 

presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva.  

O RIC modifica a identidade do cidadão brasileiro, com um processo 

informatizado que ajuda a evitar falsificações e torna mais rápida a 

transmissão de dados sobre uma pessoa em todo o território nacional.  

O novo sistema passa a reunir os números de todos os documentos de 

registro dos cidadãos, como CPF, Carteira de Trabalho, Carteira 

Nacional de Habilitação e Título de Eleitor - além do Registro Geral.  

A assinatura do decreto estava prevista pelo Instituto Nacional de 

Identificação (INI), órgão ligado à Polícia Federal, para dezembro de 

2009. Na época, o órgão estabeleceu um prazo de 30 dias para iniciar 

mudanças nos documentos dos brasileiros.  

Ao solicitar o RIC, o cidadão passará pelos procedimentos habituais 

para obter a carteira de identidade, com coleta de digitais, fornecimento 

de dados pessoais e assinatura. A diferença, segundo a Polícia Federal, 

é que o processo será totalmente informatizado, garantindo um cadastro 

nacional biométrico.  

O novo cartão terá um sistema complexo de tecnologia que inclui 

microchip e dados gravados a laser no documento.  

Espera-se que a partir do terceiro ano de implementação do projeto 80 

mil pessoas possam ser cadastradas por dia, alcançando a meta de 20 
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milhões de cidadãos por ano. Em nove anos, cerca de 150 milhões de 

brasileiros devem ter o novo RIC.  

Leia abaixo a íntegra do decreto que regulamenta o RIC:  

DECRETO Nº 7.166, DE 5 DE MAIO DE 2010 Cria o Sistema Nacional 

de Registro de Identificação Civil, institui seu Comitê Gestor, 

regulamenta disposições da Lei nº 9.454, de 7 de abril de 1997, e dá 

outras providências.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe 

confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em 

vista o disposto na Lei nº 9.454, de 7 de abril de 1997,  

DECRETA: Art. 1º Fica criado o Sistema Nacional de Registro de 

Identificação Civil com a finalidade de implementar o número único do 

Registro de Identidade Civil - RIC e o Cadastro Nacional de Registro de 

Identificação Civil.  

§ 1º O Sistema Nacional de Registro de Identificação Civil tem como 

objetivos: I - fixar diretrizes e critérios para implantação, manutenção e 

controle do RIC e regulamentar sua operacionalização; II - 

operacionalizar o RIC e o Cadastro Nacional de Registro de 

Identificação Civil; III - coletar e processar os dados relativos à 

operacionalização do RIC e do Cadastro Nacional de Registro de 

Identificação Civil; IV - gerir o Cadastro Nacional de Registro de 

Identificação Civil e adotar as medidas necessárias ao seu 

aprimoramento; V - compartilhar informações por meio da utilização de 

sistema informatizado, na forma do art. 8º; e VI - avaliar a eficácia e a 

efetividade das medidas adotadas.  

§ 2º O Sistema Nacional de Registro de Identificação Civil terá como 

órgão central o Ministério da Justiça.  

§ 3º Os Estados e o Distrito Federal poderão integrar o Sistema 

Nacional de Registro de Identificação Civil, mediante convênio ou ajuste 

a ser firmado com o Ministério da Justiça.  

§ 4º Os órgãos e entidades da União, que tenham cadastros de 

identificação civil em âmbito nacional, poderão integrar o Sistema 
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Nacional de Registro de Identificação Civil.  

Art. 2º O Sistema Nacional de Registro de Identificação Civil contará 

com um Comitê Gestor, responsável pelo estabelecimento de diretrizes 

para seu funcionamento, disseminação e gestão, cabendo-lhe ainda: I - 

disciplinar procedimentos para implementação, operacionalização, 

controle e aprimoramento do Sistema Nacional de Registro de 

Identificação Civil, do Cadastro Nacional de Registro de Identificação 

Civil e do RIC; II - definir as especificações do Cadastro Nacional de 

Registro de Identificação Civil e do documento de identificação a ser 

emitido com o RIC, estabelecendo seu formato, conteúdo e demais 

características, inclusive tecnológicas; III - estabelecer os níveis de 

acesso às informações do Cadastro Nacional de Registro de 

Identificação Civil e os procedimentos para sua utilização em base de 

dados de outros órgãos ou entidades públicas, de acordo com suas 

competências institucionais; IV - fixar critérios para participação no 

Sistema Nacional de Registro de Identificação Civil; V - estabelecer 

diretrizes e procedimentos para orientar a substituição de outros 

processos ou documentos de identificação; VI - zelar pela eficácia e 

atuação harmônica dos órgãos responsáveis pela implementação, 

coordenação e controle do Cadastro Nacional de Registro de 

Identificação Civil; VII - requisitar a realização de estudos e pesquisas 

voltados para o aprimoramento do Sistema Nacional de Registro de 

Identificação Civil; e VIII - aprovar seu regimento interno, com regras 

para sua organização e funcionamento, observadas as disposições 

deste Decreto.  

Art. 3º O Comitê Gestor será composto por um representante de cada 

órgão e entidade a seguir indicados: I - Ministério da Justiça, que o 

coordenará; II - Ministério da Defesa; III - Ministério da Fazenda; IV - 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; V - Ministério do 

Trabalho e Emprego; VI - Ministério da Previdência Social; VII - 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; VIII - 

Ministério da Saúde; IX - Ministério das Cidades; X - Ministério do 

Desenvolvimento Agrário; XI - Secretaria de Direitos Humanos da 
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Presidência da República; XII - Casa Civil da Presidência da República; 

e XIII - Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI.  

§ 1º Será assegurado o direito à participação no Comitê Gestor de um 

representante por região geográfica de órgãos de identificação civil 

estadual ou distrital, integrantes do Sistema Nacional de Registro de 

Identificação Civil, bem como do Instituto Nacional de Identificação do 

Departamento de Polícia Federal.  

§ 2º O Ministério da Justiça exercerá a função de Secretaria-Executiva 

do Comitê Gestor.  

§ 3º Os membros do Comitê Gestor, titular e suplente, serão indicados 

pelo dirigente máximo do órgão ou entidade que representam e 

designados pelo Ministro de Estado da Justiça, para cumprimento de 

mandato de três anos, permitida uma recondução.  

§ 4º Os nomes dos representantes das regiões geográficas referidos no 

§ 1º serão aprovados previamente, por consenso, pelas unidades 

federadas conveniadas da respectiva região.  

§ 5º Na ausência de consenso entre as unidades da região geográfica, 

adotar-se-á o revezamento entre os Estados e o Distrito Federal, por 

ordem alfabética, não se aplicando no caso a recondução prevista no § 

3º.  

Art. 4º As deliberações do Comitê Gestor serão adotadas por maioria 

simples, presentes pelo menos metade mais um dos seus membros, 

cabendo ao coordenador votar somente com a finalidade de desempate.  

Art. 5º O Comitê Gestor poderá convidar representantes de órgãos ou 

entidades, públicas ou privadas, para participar de suas atividades.  

Art. 6º A participação no Comitê Gestor é considerada atividade de 

relevante interesse público e não será remunerada.  

Art. 7º O Ministério da Justiça ficará responsável pela coordenação, 

armazenamento e controle do Cadastro Nacional de Registro de 

Identificação Civil, cabendo-lhe ainda: I - propor ao Comitê Gestor as 

diretrizes e critérios para implementação, operacionalização, controle e 

aprimoramento do Sistema Nacional de Registro de Identificação Civil e 
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prover os meios para o seu funcionamento; II - promover o contínuo 

aprimoramento do Cadastro Nacional de Registro de Identificação Civil; 

III - fornecer o RIC aos órgãos de identificação conveniados ao Sistema 

Nacional de Registro de Identificação Civil, aos quais compete controlar 

sua distribuição e utilização; e IV - gerir convênios ou ajustes celebrados 

no âmbito do Sistema Nacional de Registro de Identificação Civil.  

Art. 8º Caberá aos entes federados conveniados, em regime de 

compartilhamento com o órgão central: I - operacionalizar e atualizar o 

Cadastro Nacional de Registro de Identificação Civil; II - controlar o 

processo de distribuição do RIC; III - transmitir os dados de identificação 

colhidos para emissão do RIC ao órgão central do Sistema; e IV - emitir 

documento de identificação contendo o RIC.  

Art. 9º O Cadastro Nacional de Registro de Identificação Civil será 

constituído a partir da utilização do RIC para indexação dos dados 

necessários à identificação unívoca dos cidadãos.  

Art. 10º Os demais cadastros públicos federais de identificação do 

cidadão poderão adotar o RIC em substituição ao seu próprio número, 

observadas as peculiaridades de cada órgão ou entidade.  

Parágrafo único. A implementação do RIC não comprometerá a validade 

dos demais documentos de identificação.  

Art. 11º O RIC deverá observar sistemática que favoreça a unificação 

dos demais documentos de identificação vigentes, com prioridade para a 

integração das bases de dados das carteiras de identidade emitidas por 

órgãos de identificação dos Estados e do Distrito Federal, na forma da 

Lei nº 7.116, de 29 de agosto de 1983.  

Art. 12º O RIC será: I - gerado e fornecido pelo órgão central, após a 

confirmação da unicidade da identificação do cidadão, com base no 

processo datiloscópico padrão decadactilar; II - representado por 

número seqüencial; e III - formado por dígitos que comportem número 

de registros acumulados da ordem de unidade de bilhão, com dígito de 

controle de verificação.  

Parágrafo único. Em nenhuma hipótese o RIC poderá ser reutilizado.  



Ministério da Justiça        
 

Projeto: MJ/SE-RIC Emissão: 19/05/2014 Arquivo: 20140519 MJ RIC - RT Clipping de Noticias_Projeto RIC.doc Pág.135/325 
Confidencial. 

Este documento foi elaborado pela Universidade de Brasília (UnB) para a MJ/SE. 
É vedada a cópia e a distribuição deste documento ou de suas partes sem o consentimento, por escrito, da MJ/SE. 

Art. 13º O documento de identificação contendo o RIC possuirá fé 

pública, validade em todo o território nacional e será emitido, em formato 

padronizado, regularmente pelos órgãos indicados pelos entes 

federados conveniados ou, quando necessário, pelo órgão central.  

Art. 14º O intercâmbio de informações entre os integrantes do Sistema 

Nacional de Registro de Identificação Civil será garantido por sistema 

padronizado e seguro, disponibilizado pelo órgão central.  

Art. 15º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

Brasília, 5 de maio de 2010; 189º da Independência e 122º da 

República.  

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Fonte: Revista PC World Online; 

Avaliação: Positivo; 

 

o O Registro de Identificação Civil 

06 de maio de 2010 

Presidente Lula assina decreto que cria o Sistema Nacional de Registro 

de Identificação Civil.  

O Sistema Nacional de Registro de Identificação Civil ficará sob tutela 

do Ministério da Justiça, mas a unificação envolve 13 ministérios, 

secretarias e institutos.  

A unificação do cadastro do cidadão com certeza revolucionará a 

relação do indivíduo com o estado.  

Que tal um tópico de discussões sobre o tema? Será o RIC eficiente? 

Significará aumento do controle sobre o cidadão, para o bem e para o 

mal? Diminuirá as fraudes? Dificultará a lavagem de dinheiro e o 

estelionato?  

Blog Luis Nassif 

Avaliação: Positivo; 

 

o Decreto 7.166 regulamenta registro civil único 

06 de maio de 2010 
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O Diário Oficial desta quarta-feira (5/5) trouxe o Decreto 7.166, que 

regulamenta a Lei 12.058/09, que autoriza o registro civil único. Agora, a 

carteira de identidade, o passaporte, o CPF e a carteira de motorista são 

alguns dos documentos que passarão a ter o mesmo número de 

registro. O número único de registro de identidade civil é válido para 

brasileiros natos e naturalizados. De acordo com a lei, a implementação 

do registro único deve começar em meados de outubro de 2010.  

O número será formado por 10 dígitos mais dígito de controle de 

verificação. O documento de identificação terá validade em todo o 

território nacional e será emitido em formato padronizado.  

O Decreto prevê que o Ministério da Justiça será o órgão responsável 

pela coordenação do Sistema Nacional de Registro de Identificação Civil 

que será mantido por um Comitê Gestor. O grupo ainda envolve mais 

nove ministérios, a Secretaria de Direitos Humanos, o Instituto Nacional 

de Tecnologia da Informação e um representante por região geográfica 

de órgãos de identificação civil estadual ou distrital. 

Fonte: Consultor Jurídico; 

Avaliação: Positivo; 

 

o RG nacional deve começar a sair até outubro 

07 de maio de 2010 

Nova identidade terá cor azul clara e parecerá um cartão de crédito com 

chip e dados do cidadão  

As primeiras carteiras de identidade com o Número Único de Registro 

de Identidade Civil (RIC) serão emitidas até outubro deste ano, após 

quase dois anos de atraso no cronograma inicial. O último passo para 

isso foi dado ontem pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que por 

decreto estabeleceu a criação de um comitê gestor para definir detalhes 

do novo sistema.  

O governo espera ter substituído as cerca de 150 milhões de 

identidades (RGs) em um prazo de nove anos. Embora as novas 

identificações continuem a ser de responsabilidade das Secretarias de 
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Segurança Pública dos Estados, ao contrário de hoje as novas 

identidades terão um número único, cadastrado pelo Instituto Nacional 

de Identificação da Polícia Federal. A expectativa é de acabar com as 

fraudes com RGs, que resultam em perdas anuais de R$ 15 bilhões.  

A nova identidade terá cor azul clara e parecerá um cartão de crédito 

com chip, onde estarão registrados os dados biométricos do cidadão. O 

documento terá ainda nome da pessoa, filiação, nacionalidade, 

naturalidade, data de nascimento, sexo e espaço para o CPF. Conforme 

a regulação definida pelo comitê gestor, o mesmo documento trará ainda 

números de CNH, carteira de trabalho e título de eleitor. 

Fonte: O Estado de S. Paulo; 

Avaliação: Positivo e Negativo; 

 

 

o Registro de Identidade Civil é regulamentado 

07 de maio de 2010 

A Lei 9.454/97 que instituiu o número único de Registro de Identidade 

Civil foi regulamentada pelo Decreto 7.166, publicado nesta quinta-feira, 

06, no Diário Oficial da União.  

O Decreto cria o Sistema Nacional de Registro de Identidade Civil e 

institui seu Comitê Gestor. Essa nova estrutura disciplinará os 

procedimentos para implementação, operacionalização, controle da 

nova carteira de identidade, além das especificações técnicas, formato e 

conteúdo do documento RIC.  

O Ministério da Justiça, além de órgão central do sistema, será o 

coordenador do Comitê Gestor. Os Estados participarão do Sistema 

Nacional de Registro de Identidade Civil mediante convênio ou ajuste a 

ser firmado com o Ministério da Justiça.  

O RIC será representado por número nacional, seqüencial, formado por 

dígitos que comportem o número de registros acumulados na unidade 

de bilhão, que em hipótese alguma será reutilizado por outra pessoa.  

Está a cargo do Comitê Gestor definir as novas diretrizes da 
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identificação civil no Brasil. (Assessoria PF) 

Fonte: Gazeta Digital; 

Avaliação: Positivo; 

 

o Nova carteira de identidade terá chip 

11 de maio de 2010 

Para unificar a emissão de carteiras de identidade no Brasil, o Governo 

Federal deve lançar o Registro de Identidade Civil (RIC), que adota uma 

numeração única em todo o país. A emissão do documento ficará a 

cargo do Instituto Nacional de Identificação (INI) da Polícia Federal.  

Na quinta-feira, 6, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou um 

decreto que determina a criação de um comitê gestor para definir 

detalhes do registro e da implantação do projeto.  

De acordo com a lei atual, cada estado adota uma numeração diferente 

e sistemas próprios de emissão das carteiras de identidade. O sistema 

em vigor permite que o cidadão emita um RG em cada estado, cada um 

com uma numeração diferente, já que não existe um banco de dados 

nacional.  

A emissão do novo documento, segundo o INI, terá como base um 

banco de dados nacional, com registro de impressões digitais. Com isso, 

o registro será emitido uma única vez, com a possibilidade de tirar a 

segunda via em qualquer unidade da federação.  

O comitê ainda deve definir prazos e especificações para a implantação 

do projeto. Sabe-se, por enquanto, que o cartão de identidade deverá ter 

um chip com informações de impressão digital do cidadão, e foto e 

dados em impressão a laser, tudo isso para garantir a segurança do 

documento.  

Implantação - O INI sugere que a emissão do novo documento comece 

por meio de projeto piloto, em um estado de cada região do país.  

No primeiro ano de implantação, a expectativa é emitir 2 milhões de 

registros, para pessoas que ainda não têm carteira de identidade. No 

segundo ano, 8 milhões de registros devem ser emitidos. Só a partir do 
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terceiro ano de implantação deve começar o recadastramento de 

pessoas que já possuem carteira, mas precisam atualizá-la.  

O instituto estima que, em nove anos, todos os documentos tenham sido 

trocados. Nesse período, as duas carteiras (antiga e novo modelo) serão 

aceitas. Atualmente, há mais de 150 milhões de carteiras de identidade.  

O RIC já estava previsto em lei desde 1997, mas não foi implantado. Em 

2009, alguns artigos da lei que previa a criação do novo documento 

foram alterados.  

Fonte: G1; 

Avaliação: Positivo e Negativo; 

 

o Comitê vai definir como será nova identidade unificada 

11 de maio de 2010 

Atualmente, cada estado adota numeração própria para carteiras de 

identidade  

Para unificar a emissão de carteiras de identidade no Brasil, o Governo 

Federal deve lançar o Registro de Identidade Civil (RIC), que adota uma 

numeração única em todo o país. A emissão do documento ficará a 

cargo do Instituto Nacional de Identificação (INI) da Polícia Federal.  

Na quinta-feira (6), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou um 

decreto que determina a criação de um comitê gestor para definir 

detalhes do registro e da implantação do projeto.  

De acordo com a lei atual, cada estado adota uma numeração diferente 

e sistemas próprios de emissão das carteiras de identidade. O sistema 

em vigor permite que o cidadão emita um RG em cada estado, cada um 

com uma numeração diferente, já que não existe um banco de dados 

nacional.  

A emissão do novo documento, segundo o INI, terá como base um 

banco de dados nacional, com registro de impressões digitais. Com isso, 

o registro será emitido uma única vez, com a possibilidade de tirar a 

segunda via em qualquer unidade da federação.  

O comitê ainda deve definir prazos e especificações para a implantação 
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do projeto. Sabe-se, por enquanto, que o cartão de identidade deverá ter 

um chip com informações de impressão digital do cidadão, e foto e 

dados em impressão a laser, tudo isso para garantir a segurança do 

documento.  

Implantação do projeto  

O INI sugere que a emissão do novo documento comece por meio de 

projeto piloto, em um estado de cada região do país.  

No primeiro ano de implantação, a expectativa é emitir 2 milhões de 

registros, para pessoas que ainda não têm carteira de identidade. No 

segundo ano, 8 milhões de registros devem ser emitidos. Só a partir do 

terceiro ano de implantação deve começar o recadastramento de 

pessoas que já possuem carteira, mas precisam atualizá-la.  

O instituto estima que, em nove anos, todos os documentos tenham sido 

trocados. Nesse período, as duas carteiras (antiga e novo modelo) serão 

aceitas. Atualmente, há mais de 150 milhões de carteiras de identidade.  

O RIC já estava previsto em lei desde 1997, mas não foi implantado. Em 

2009, alguns artigos da lei que previa a criação do novo documento 

foram alterados.  

Fonte: Fenapef; 

Avaliação: Positivo e Negativo; 

 

o Conheça a nova carteira de identidade 

11 de maio de 2010 

Até o fim deste ano, os brasileiros passarão a ser identificados com um 

novo número de identidade, o Registro de Identificação Civil (RIC).  

O novo documento tem o objetivo de unificar as bases de cadastros de 

cidadãos, que atualmente é separada por unidade federativa e, assim, 

permite que uma mesma pessoa tenha até 27 números de Registro 

Geral (RG) diferentes. Do ponto de vista da segurança, a grande 

mudança está na tecnologia envolvida na confecção do novo 

documento, que se assemelhará a um cartão de crédito.  

Previsto por lei desde 1997, o projeto de criação do RIC deu o último 
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passo para sair do papel na semana passada, com a publicação do 

decreto que regulamenta a lei. A ideia é que o novo documento, além de 

substituir o RG, fique vinculado ao Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), 

ao título de eleitor, à Carteira Nacional de Habilitação (CNH), entre ouros 

documentos, para que o mesmo número identifique os brasileiros diante 

das diversas situações que hoje exigem novos cadastros.  

O presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI), 

Renato Martini explica que as especificações técnicas do novo 

documento ainda não estão totalmente definidas, já que dependem do 

crivo do Comitê Gestor de Registro de Identificação Civil, instituído no 

dia 6 de maio e que começa a se reunir neste mês.  

Alguns elementos, entretanto, já se pode dizer que estarão no RIC por 

estarem de acordo com padrões internacionais de sistemas de 

identificação. Com base nesses padrões, o ITI, em parceria com o 

Instituto Nacional de Identificação (INI) e o Instituto Nacional de 

Criminalística (INC) desenvolveram um protótipo, apresentado à 

sociedade há dois anos.  

O documento será confeccionado em policarbonato, com 85 por 54 mm 

e chip, características semelhantes às de cartões de crédito. No chip, 

que seguirá o padrão internacional ISO 7816, criado para cartões do 

tipo, estarão armazenadas informações como nome completo, filiação, 

sexo, data e local de nascimento, além da imagem da impressão digital 

do portador. Todos os dados ficarão armazenados de forma 

criptografada e sob uma certificação digital, que assegura a 

autenticidade do cartão.  

A coleta das impressões digitais será feita por equipamentos 

semelhantes a scanners, conhecidos como AFIS (Sistema Automatizado 

de Identificação de Impressões Digitais, na sigla em inglês). Desde 2004 

o Brasil já conta com a tecnologia, adquirida por US$ 35 milhões, e sob 

responsabilidade do Ministério da Justiça. Todas as impressões digitais 

coletadas ficarão armazenadas em servidores localizados em Brasília e 

que terão backups em todas as unidades da federação.  

A cada cadastro novo, as impressões digitais serão comparadas com 
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todas as demais armazenadas no banco de dados, a fim de impedir a 

confecção de mais de um documento para a mesma pessoa. A gravação 

das impressões no chip permite ainda que, por meio de leitores 

biométricos, seja possível confirmar se uma pessoa é realmente a 

portadora do documento, mesmo que o sistema esteja offline.  

Segurança sem leitores  

A leitura dos dados contidos no chip de um cartão RIC dependerá, é 

claro, de leitores eletrônicos, mas Martini explica que a verificação da 

autenticidade do documento não demandará uma mudança repentina na 

infraestrutura dos órgãos públicos e empresas que dependem da 

apresentação da identidade. "A identificação ainda poderá ser feita da 

mesma maneira que já é feita atualmente com o RG, o famoso 'cara-

crachá', já que haverá elementos para assegurar que o cartão é 

verdadeiro".  

Composto por seis camadas, o RIC terá ainda as inscrições com os 

dados do cidadão gravados, a laser, sob a camada superficial, para 

impedir a remoção ou adulteração dessas informações. Haverá ainda 

um espaço para gravação de códigos que podem ser interpretados por 

OCR (reconhecimento óptico de caracteres). Entre outros elementos de 

segurança, o projeto contempla ainda efeitos ópticos, como marcas 

d'água, fundos complexos e guilhoches.  

"Com a tecnologia que existe hoje, pode-se dizer que é impossível 

falsificar este tipo de documento. Com o passar do tempo, investiremos 

em novas ferramentas de segurança, para evitar fraudes mesmo que os 

elementos atuais se tornem vulneráveis", afirma o presidente do ITI.  

Processo de implantação  

O número RIC, composto por dez dígitos, e que daqui para frente 

identificará cada cidadão brasileiro já começou a ser emitido em dois 

estados: Rio de Janeiro e Bahia. Nestes locais, as pessoas que fazem o 

RG já recebem o novo número, embora ainda não tenham à disposição 

o documento certificado digitalmente.  

A expectativa, segundo Paulo Ayran, assessor da diretoria do INI, é que 
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a carteira RIC propriamente dita comece a ser emitida até o fim deste 

ano, inicialmente em fase de testes, em uma unidade da federação. O 

cadastro do número RIC será centralizado no INI, em Brasília. Apesar 

disso, a emissão do documento continuará sendo responsabilidade dos 

institutos de identificação estaduais, que passarão por um processo de 

integração à rede nacional.  

"O início da confecção do documento depende apenas de uma definição 

do Comitê Gestor", diz Ayran. A previsão é que em até nove anos a meta 

de identificar 150 milhões de brasileiros com o RIC esteja cumprida. "A 

partir daí, documentos como o atual RG, CPF, PIS, título de eleitor e 

carteira de habilitação poderão ser inutilizados", conclui Martini.  

Fonte: Revista Info; 

Avaliação: Positivo e Negativo; 

 

o Chip, gravação à laser e certificado digital: conheça a nova carteira de 

identidade 

11 de maio de 2010 

São Paulo - Até o fim deste ano, os brasileiros passarão a ser 

identificados um novo número de identidade, o Registro de Identificação 

Civil (RIC). O novo documento tem o objetivo de unificar as bases de 

cadastros de cidadãos, que atualmente é separada por unidade 

federativa e, assim, permite que uma mesma pessoa tenha até 27 

números de Registro Geral (RG) diferentes. Do ponto de vista da 

segurança, a grande mudança está na tecnologia envolvida na 

confecção do novo documento, que se assemelhará a um cartão de 

crédito.  

Previsto por lei desde 1997, o projeto de criação do RIC deu o último 

passo para sair do papel na semana passada, com a publicação do 

decreto que regulamenta a lei. A ideia é que o novo documento, além de 

substituir o RG, fique vinculado ao Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), 

ao título de eleitor, à Carteira Nacional de Habilitação (CNH), entre ouros 

documentos, para que o mesmo número identifique os brasileiros diante 
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das diversas situações que hoje exigem novos cadastros.  

O presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI), 

Renato Martini explica que as especificações técnicas do novo 

documento ainda não estão totalmente definidas, já que dependem do 

crivo do Comitê Gestor de Registro de Identificação Civil, instituído no 

dia 6 de maio e que começa a se reunir neste mês.  

Alguns elementos, entretanto, já se pode dizer que estarão no RIC por 

estarem de acordo com padrões internacionais de sistemas de 

identificação. Com base nesses padrões, o ITI, em parceria com o 

Instituto Nacional de Identificação (INI) e o Instituto Nacional de 

Criminalística (INC) desenvolveram um protótipo, apresentado à 

sociedade há dois anos. 

Fonte: Exame.com; 

Avaliação: Positivo e Negativo; 

 

o Comitê vai definir como será novo RG unificado 

11 de maio de 2010 

Emissão do documento deverá ter como base banco de dados nacional.  

Por medida de segurança, novo cartão terá chip e impressão a laser.  

Para unificar a emissão de carteiras de identidade no Brasil, o Governo 

Federal deve lançar o Registro de Identidade Civil (RIC), que adota uma 

numeração única em todo o país. A emissão do documento ficará a 

cargo do Instituto Nacional de Identificação (INI) da Polícia Federal.  

Na quinta-feira (6), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou um 

decreto que determina a criação de um comitê gestor para definir 

detalhes do registro e da implantação do projeto.  

De acordo com a lei atual, cada estado adota uma numeração diferente 

e sistemas próprios de emissão das carteiras de identidade. O sistema 

em vigor permite que o cidadão emita um RG em cada estado, cada um 

com uma numeração diferente, já que não existe um banco de dados 

nacional.  

A emissão do novo documento, segundo o INI, terá como base um 
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banco de dados nacional, com registro de impressões digitais. Com isso, 

o registro será emitido uma única vez, com a possibilidade de tirar a 

segunda via em qualquer unidade da federação.  

O comitê ainda deve definir prazos e especificações para a implantação 

do projeto. Sabe-se, por enquanto, que o cartão de identidade deverá ter 

um chip com informações de impressão digital do cidadão, e foto e 

dados em impressão a laser, tudo isso para garantir a segurança do 

documento.  

Implantação do projeto  

O INI sugere que a emissão do novo documento comece por meio de 

projeto piloto, em um estado de cada região do país.  

No primeiro ano de implantação, a expectativa é emitir 2 milhões de 

registros, para pessoas que ainda não têm carteira de identidade. No 

segundo ano, 8 milhões de registros devem ser emitidos. Só a partir do 

terceiro ano de implantação deve começar o recadastramento de 

pessoas que já possuem carteira, mas precisam atualizá-la.  

O instituto estima que, em nove anos, todos os documentos tenham sido 

trocados. Nesse período, as duas carteiras (antiga e novo modelo) serão 

aceitas. Atualmente, há mais de 150 milhões de carteiras de identidade.  

O RIC já estava previsto em lei desde 1997, mas não foi implantado. Em 

2009, alguns artigos da lei que previa a criação do novo documento 

foram alterados. 

Fonte: G1 – Globo; 

Avaliação: Positivo e Negativo; 

 

o  Comitê vai definir como será novo RG unificado 

11/05/2010 | Polícia Federal | Diário do Pará - Online | Brasil | PA 

Avaliação: Positivo e Negativo; 

 

o  Comitê vai definir como será nova identidade unificada 

11/05/2010 | Polícia Federal | O Estado do Maranhão/ Imirante - Online | 

Notícias | MA 
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Avaliação: Positivo e Negativo; 

 

o  Comitê vai definir como será nova identidade unificada 

11/05/2010 | Polícia Federal | Maracaju News | MS 

Avaliação: Positivo e Negativo; 

 

o  Comitê vai definir como será nova identidade unificada 

11/05/2010 | Polícia Federal | Capital do Pantanal | Geral | MS 

Avaliação: Positivo e Negativo; 

 

o  Comitê vai definir como será nova identidade unificada 

11/05/2010 | Polícia Federal | MidiaNews | Brasil | MT 

Avaliação: Positivo e Negativo; 

 

o  Comitê vai definir como será nova identidade unificada 

11/05/2010 | Polícia Federal | ALT Notícias | Brasil | MT 

Avaliação: Positivo e Negativo; 

 

o Documento será obrigatório e vigora a partir de outubro 

12 de maio de 2010 

A partir de outubro de 2010, os brasileiros vão poder aposentar os vários 

documentos da carteira e trocar tudo por um documento só. É nesta 

data que o RIC (Registro Único de Identidade Civil) deve entrar em 

circulação, segundo informações da Polícia Federal. O RIC é um cartão 

magnético que conterá em um microchip informações como o RG, CPF, 

carteira de habilitação e título de eleitor, além da foto 3X4, da assinatura 

e das digitais.  

 

Todos serão obrigados a trocar os documentos, mas a PF informa que 

não é preciso correr para tirar a nova identidade. Ainda não há prazo 

para que essa transição seja concluída. O custo do documento deve 
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ficar entre R$ 12 e R$ 17, valor médio para se tirar um RG hoje.  

 

Para obter o RIC, é preciso passar pelos mesmos procedimentos da 

carteira de identidade: coleta de digitais, fornecimento de dados 

pessoais e assinatura.  

Fonte: Correio da Paraíba; 

Avaliação: Positivo e Negativo; 

 

o Nova identidade terá chip e chega até novembro 

15 de junho de 2010 

A nova carteira de identidade, chamada de Registro de Identidade Civil 

(RIC), passará a ser emitida com chip em novembro deste ano. O 

documento reunirá em uma única carteira o Registro Geral (RG), o 

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e o título de eleitor. A Receita 

Federal determinou ainda regras para facilitar a obtenção imediata do 

CPF. Com formato semelhante ao do cartão de crédito, o RIC terá foto, 

impressão digital, assinatura do portador, código e um número de dez 

dígitos com um dígito verificador. 

Fonte: Diário do Povo – Campinas 

Avaliação: Positivo; 

 

o RG com chip começa em novembro 

15 de junho de 2010 

Documento incluirá outros números, como o do título de eleitor; em 

agosto, emissão de CPF será automática e sem cartões de plástico  

A nova carteira de identidade, chamada de Registro de Identidade Civil 

(RIC), passará a ser emitida com chip em novembro deste ano. O 

documento reunirá em uma única carteira o Registro Geral (RG), o 

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e o título de eleitor. A Receita 

Federal determinou ainda regras para facilitar a obtenção imediata do 

CPF.  

Com formato semelhante ao do cartão de crédito, o RIC terá foto, 
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impressão digital, assinatura do portador, código e um número de dez 

dígitos com um dígito verificador que será registrado numa central 

nacional de dados, controlada pelo Ministério da Justiça. O documento 

continuará a ser emitido pelos institutos de identificação estaduais, mas 

a reunião de dados em um cadastro único vai evitar fraudes porque 

impedirá que o mesmo número seja registrado mais de uma vez em 

Estados diferentes.  

O chip conterá a foto e a impressão digital. "Com esse novo documento 

é impossível ter fraude. Não há como alterar os dados do chip", afirma o 

diretor do Instituto Nacional de Identificação, Marcos Elias de Araújo. 

Segundo ele, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já pensa em usar o RIC 

nas eleições de 2012 e há conversas com a Federação Brasileira de 

Bancos (Febraban) para que ele sirva também para saques. Os 

estabelecimentos teriam de adquirir um equipamento que faria a leitura 

do cartão com chip e também a leitura óptica da impressão digital. O 

novo sistema será instalado ao longo de nove anos, com um 

investimento de R$ 1,5 bilhão do governo federal.  

Novo CPF. A Receita Federal publicou no Diário Oficial a Instrução 

Normativa 1.024, que permite que o contribuinte obtenha na hora o 

número do CPF. Hoje, o processo, se não houver pendências, leva em 

média sete dias úteis. O novo sistema, previsto pela Receita para entrar 

em operação em agosto, vai eliminar também a emissão de cartões de 

plástico. No futuro, a partir de um banco de dados unificado do governo 

e dos bancos, será possível obter o número pela web.  

O custo para o contribuinte seguirá em R$ 5,50. Hoje, são emitidos 500 

mil CPFs por mês. 

Fonte: O Estado de S. Paulo; 

Avaliação: Positivo; 

 

o A outra face da liberdade 

15 de junho de 2010 

Fornecer dados pessoais constitui-se em rotina sempre mais comum 



Ministério da Justiça        
 

Projeto: MJ/SE-RIC Emissão: 19/05/2014 Arquivo: 20140519 MJ RIC - RT Clipping de Noticias_Projeto RIC.doc Pág.149/325 
Confidencial. 

Este documento foi elaborado pela Universidade de Brasília (UnB) para a MJ/SE. 
É vedada a cópia e a distribuição deste documento ou de suas partes sem o consentimento, por escrito, da MJ/SE. 

para o brasileiro. Na internet, em compras a crédito, programas de 

fidelização e em tantas outras ocasiões, as solicitações de informações 

pessoais são corriqueiras e cada vez mais minuciosas. Em termos 

práticos, perde-se o controle sobre as informações pessoais logo após 

fornecê-las. Pouco (ou nada) se sabe sobre sua utilização; se serão 

repassadas para terceiros ou para quais fins serão empregadas.  

Até mesmo o acesso às próprias informações - indispensável para 

conferir se a informação armazenada ao menos é correta - mostrase 

claudicante, pela pouca praticidade da ação de habeas data. Essa 

espécie de "assimetria informacional", pela qual o cidadão perde o 

controle sobre suas informações, favorece os que realizam o tratamento 

de informações pessoais.  

Estes - governos e entidades privadas - tornam-se assim capazes de 

rotular cada pessoa a determinados padrões de comportamento e a 

previsões de hábitos de consumo. A autonomia é debilitada, 

favorecendo se as discriminações, principalmente pelo tratamento de 

seus dados sensíveis (associados a características psicofísicas). A 

sujeição do indivíduo aos desígnios da tecnologia não é intransponível.  

Instrumentos jurídicos que procuram assegurar à pessoa o controle de 

seus dados existem há um bom tempo em diversos países e compõem 

as denominadas leis de proteção de dados pessoais. Modelos 

legislativos garantem o processamento de dados segundo certos 

princípios, com finalidade determinada e com o direito de acesso efetivo 

e oposição pelo interessado.  

Mais ainda, o tratamento de dados pessoais costuma ser supervisionado 

por uma agência com poderes para regular e inspecionar a utilização 

dessas informações. No Brasil, o tema é tratado pela ação de habeas 

data, cuja estrutura não é condizente com a dimensão atual do problema 

da informação pessoal, e pelo Código de Defesa do Consumidor, 

limitadamente às relações de consumo e ao fornecimento de crédito.  

Há indicativos, porém, de mudança. Na América Latina, alguns países, 

como Argentina e Uruguai, já possuem normas específicas e modernas 

a respeito. Além disso, no Brasil, encontra-se em fase final de estudos 



Ministério da Justiça        
 

Projeto: MJ/SE-RIC Emissão: 19/05/2014 Arquivo: 20140519 MJ RIC - RT Clipping de Noticias_Projeto RIC.doc Pág.150/325 
Confidencial. 

Este documento foi elaborado pela Universidade de Brasília (UnB) para a MJ/SE. 
É vedada a cópia e a distribuição deste documento ou de suas partes sem o consentimento, por escrito, da MJ/SE. 

pelo Executivo federal um anteprojeto de lei sobre proteção de dados 

pessoais.  

Uma lei abrangente e contemporânea é o elo que falta para a tutela do 

cidadão e para a deflagração de várias outras iniciativas, legislativas ou 

não, que importam no tratamento de dados pessoais - tais como o novo 

Registro de Identidade Civil (RIC), o monitoramento de automóveis, a 

identificação por meios biométricos nas mais variadas ocasiões e outras 

mais. O anteprojeto em discussão insere-se em uma atualíssima agenda 

de renovação normativa que procura redefinir o estatuto jurídico da 

informação no Brasil. Basta lembrar os projetos de lei referentes ao 

Marco Civil da Internet, ao Acesso à Informação Pública e à reforma da 

Lei de Direitos Autorais.  

Neste panorama, a tutela dos dados pessoais assume a função de 

traduzir, na atualidade, a nova face da liberdade - a liberdade 

informática, na feliz expressão de Vittorio Frosini. Afinal, a privacidade, 

nos dias atuais, não é mais o direito a não ser importunado, revelando-

se, de maneira mais ampla e dinâmica, no poder de controle dos dados 

pessoais.  

As relações existenciais, afetivas, comerciais e profissionais cada vez 

mais se desenvolvem por meios informatizados - para os quais é 

imprescindível o fornecimento de informações pessoais. Por isso, 

franquear ao cidadão brasileiro instrumentos de efetivo controle sobre o 

uso e a integridade de suas informações torna-se mecanismo de 

garantia da liberdade, tendo em conta o papel predominante da 

informação para as escolhas individuais. Para tanto, afigura–se 

indispensável uma lei geral de proteção de dados pessoais, a nova face 

da privacidade. 

Fonte: O Globo (GUSTAVO TEPEDINO é professor da Faculdade de 

Direito da Uerj e DANILO DONEDA é consultor da Unesco/MCT) 

Avaliação: Positivo e Negativo; 

 

o Documento reunirá Identidade,Título, CPF e Habilitação 
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17 de junho de 2010 

Segurança e praticidade. Esses são os benefícios que a Polícia Federal 

(PF) prevê para os brasileiros com a implantação do Registro de 

Identidade Civil (RIC), que reunirá, em um único número geral, os 

documentos de identidade, título de eleitor, carteira de motorista e CPF. 

O novo registro conterá um chip eletrônico, semelhante aos dos cartões 

de banco que, segundo o papiloscopista do Setor Técnico Científico da 

PF, Marcelo Guedes, evitará fraudes. Ele disse que os estados terão 

prazo de dez anos para implantar o sistema e não há previsão para a 

Paraíba.  

O RIC será como um cartão de segurança em que constarão as 

impressões digitais e a assinatura eletrônica do portador, além dos 

números dos demais documentos já existentes. É muito mais seguro, 

porque uma tecnologia nova e moderna que integrará todos os bancos 

de dados dos vários órgãos de identificação do país, tornando o 

processo mais eficiente. Além disso, o registro será nacional, o que 

significa que, em caso de perda ou extravio, o portador poderá retirar a 

segunda via em qualquer Estado , explicou o papiloscopista.  

Marcelo Guedes disse que a lei nº 9.454 foi sancionada em 1997, mas 

somente este ano é que foi regulamentada e que cada Estado adotará o 

sistema aos poucos, tornando a identificação civil no País mais eficiente.  

Para a mudança, o Governo Federal investiu R$ 35 milhões na 

aquisição do Sistema Automatizado de Identificação de Impressões 

Digitais (Afis em inglês), que ficará sob a responsabilidade do Ministério 

da Justiça.  

O papiloscopista explicou ainda que a possibilidade de fraude será 

eliminada. O sistema permitirá o cadastramento das pessoas após a 

pesquisa das respectivas impressões digitais em um banco nacional. 

Assim, acabará a possibilidade de uma única pessoa ter vários números 

de RIC, como ocorre atualmente com os existentes, em que criminosos 

podem ter vários documentos. Isso vai acontecer porque, antes da 

emissão do RIC, as impressões da pessoa serão submetidas ao Afis e 

comparadas com as demais inseridas. Se elas forem únicas, aí sim será 
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gerado o número do RIC e os dados ficarão armazenados no Cadastro 

Nacional de Registro de Identificação Civil , informou.  

Técnicos serão orientados  

O Registro de Identificação Civil (RIC) será lançado pela Polícia Federal 

durante o Encontro Nacional de Identificação, no próximo dia 8 de julho, 

em Brasília. O evento reunirá palestrantes nacionais e internacionais 

para instrução dos diretores dos institutos de identificação, 

papiloscopistas policiais de todos os estados e da própria PF. Durante 

três dias do evento, realizado pela Diretoria Técnico-Científica (Ditec) e 

o Instituto Nacional de Identificação do Departamento de Polícia Federal 

(INI/DPF), serão apresentadas as vantagens da adoção do registro 

único de identidade civil.  

Passaporte terá chip  

Os passaportes emitidos pela Polícia Federal do Brasil a partir de 

dezembro deste ano terão um chip eletrônico, o que aumentará a 

segurança e praticidade do documento, conforme o delegado de 

Imigração na Paraíba, Wilemar Rodrigues. Ele informou que a nova 

tecnologia irá acelerar o processo de identificação nos aeroportos. O 

órgão emite uma média diária de 50 passaportes na Paraíba, que 

demoram cerca de cinco dias para serem entregues.  

O novo modelo trará segurança, praticidade e agilidade, que são 

essenciais para quem viaja pelo mundo. Ainda não temos uma data 

certa para começar a emitir esses passaportes eletrônicos na Paraíba, 

mas é certo que isso ocorrerá até o final deste ano , explicou Wilemar.  

O delegado disse ainda que é certo que a nova tecnologia irá aumentar 

o preço do documento, que hoje custa R$ 156,07, mas que até o 

momento, o Ministério da Justiça, responsável pela determinação do 

valor do passaporte, não definiu o novo preço da taxa de emissão. Tudo 

isso será discutido ainda até a implantação final da mudança , falou 

Wilemar. Segundo o delegado, o novo modelo manterá a cor azul e trará 

um símbolo na capa indicando que o documento possui um chip 

eletrônico. 
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Fonte: Correio da Paraíba; 

Avaliação: Positivo; 

 

o Documentos e cédulas vão mudar de visual 

19 de junho de 2010 

A partir do próximo semestre as carteiras dos brasileiros vão conter itens 

novos. Isso porque o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), o Registro 

Geral (RG), o passaporte, a Carteira de Trabalho e até mesmo as notas 

de real serão reformulados. O objetivo é evitar fraudes, facilitar a 

identificação e garantir a autenticidade dos documentos.  

Para quem tem dificuldade em decorar os números do CPF e RG, uma 

boa notícia: ambos serão unificados em um cartão chamado Registro 

Único de Identidade Civil (RIC). De acordo com o Instituto Nacional de 

Identificação da Polícia Federal, o documento terá os números do RG, 

CPF e do título de eleitor, mas o cidadão vai utilizar só o RIC. Além 

disso, haverá um chip com a impressão digital, assinatura e dados da 

pessoa.  

O protótipo do cartão é semelhante ao usado nos Estados Unidos e tem 

previsão de lançamento no mês de outubro. A substituição será 

gradativa e ainda não há regras para uso do documento, nem prazo 

para a troca periódica das fotos. As demais mudanças vão ser definidas 

por um comitê gestor, que se reunirá no início de julho. Segundo o 

Instituto, a implementação do RIC facilitará a vida da população, uma 

vez que reunirá todas as informações em um único e pequeno 

documento.  

Há anos em processo de modernização, a Carteira de Trabalho foi 

finalmente informatizada. A nova versão possui um código de barras 

com dados sobre o seguro-desemprego e o saldo do Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço (FGTS) de cada pessoa. A nova versão do 

documento já está em vigor em 25 estados do Brasil e vai ser lançada 

em São Paulo no mês que vem.  

O novo modelo traz itens de segurança que impedem fraudes contra 
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seguro-desemprego, FGTS e benefícios previdenciários , informa o 

Ministério do Trabalho e Emprego. A troca do documento não é 

obrigatória e não há prazo para que seja substituído. Quem optar pelo 

uso da nova versão deve levar, a partir de julho, uma foto 3X4, RG, CPF, 

comprovante de residência e a Carteira de Trabalho anterior ao 

Poupatempo.  

A partir de dezembro, quem for tirar o passaporte para viajar ao exterior 

já vai receber a nova versão do documento. Mais moderna, tem marca d 

água, perfuração a laser, chip e película transparente para evitar 

tentativas de falsificação. Apesar da mudança, quem tiver a versão 

anterior do documento não vai precisar fazer a troca.  

Por fim, até as notas de real serão mudadas. Como no padrão europeu, 

tamanho do dinheiro vai variar conforme seu valor. Isto é, quanto mais 

valer a nota, maior será. Além disso, terão marcas em relevo para 

deficientes visuais. Com circulação prevista para o próximo ano, serão 

substituídas até 2014. A diferenciação de cores vai permitir a rápida 

identificação dos valores durante as transações , informa o Banco 

Central.  

Economia nos cofres  

A nova Carteira de Trabalho foi elaborada com base em estudos para 

que fosse eficiente e barata, ao mesmo tempo. Um dos resultados 

constatados pelos pesquisadores foi que a maioria das pessoas não 

utiliza todas as folhas no modelo antigo. Desta forma, o novo tipo vai 

conter menos páginas.  

O custo do documento era de R$ 2,04. Com a reformulação, o preço 

caiu para R$ 0,98, uma economia de quase 52% aos cofres públicos, 

além da preservação do meio ambiente.  

Para este ano, está prevista a impressão de cinco milhões de Carteiras 

de Trabalho, valor 20% superior ao número de documentos emitidos no 

ano passado. A economia gerada pelo valor mais baixo do documento 

será utilizada no treinamento de profissionais do Ministério do Trabalho 

e Emprego.  



Ministério da Justiça        
 

Projeto: MJ/SE-RIC Emissão: 19/05/2014 Arquivo: 20140519 MJ RIC - RT Clipping de Noticias_Projeto RIC.doc Pág.155/325 
Confidencial. 

Este documento foi elaborado pela Universidade de Brasília (UnB) para a MJ/SE. 
É vedada a cópia e a distribuição deste documento ou de suas partes sem o consentimento, por escrito, da MJ/SE. 

Já com a unificação do CPF e do RG por meio do RIC, não haverá 

apenas a economia na produção de documentos, como também o 

próprio trabalho dos bancários e comerciantes será facilitado, uma vez 

que não será preciso pedir dois cartões diferentes. A Carteira Nacional 

de Habilitação (CNH), muitas vezes utilizada já que contém todas as 

identificações necessárias, poderá ser preservada.  

Com o formato e estrutura de um cartão de crédito, o documento 

também vai poder ser encaixado facilmente nos compartimentos das 

carteiras, diferentemente do atual RG, que por ser grande poderá ficar 

guardado junto com o espaço destinado ao dinheiro.  

Cédulas não caberão nas carteiras  

Com a alteração no formato das notas de real, as tradicionais carteiras 

usadas pelos brasileiros terão que ser mudadas. Como as cédulas de 

R$ 50 e R$ 100 serão maiores, não devem caber mais nas carteiras 

comercializadas atualmente.  

As novas notas vão começar a circular só a partir do ano que vem e a 

mudança será gradual até 2014, por isso ainda não há movimentação 

em lojas de bolsas e carteiras.  

De acordo com o Banco Central, o motivo do aumento do tamanho das 

notas se dá pela fácil diferenciação entre elas. Na hora de pagar uma 

compra, por exemplo, escolher a nota certa vai ficar mais fácil, uma vez 

que terão tamanhos e cores específicas. Com formatos diferenciados e 

marcas táteis em relevo aprimoradas em relação às atuais, a nova 

família de cédulas vai facilitar a vida da população e dos comerciantes.  

As novas cédulas custam quase 20% a mais que o modelo antigo. Mil 

notas atuais custam R$ 168, enquanto um milheiro das novas sairá por 

R$ 200. Até o fim do ano, a autoridade monetária estima gastar R$ 300 

milhões com o início do processo de substituição das moedas.  

Segundo o BC, o investimento será compensado pela redução das 

falsificações, que totalizaram R$ 23 milhões em 2009. Foram 143 notas 

falsas para cada um milhão em circulação. Para a fabricação do novo 

dinheiro, o BC investiu R$ 400 milhões na renovação do parque gráfico 
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da Casa da Moeda. 

Fonte: Diário de S. Paulo 

Avaliação: Positivo;  

 

o Como será o RIC, a identidade com chip  

20 de junho de 2010 

Depois de a Polícia Federal anunciar que até dezembro deste ano os 

passaportes brasileiros serão equipados com chip que conterá dados 

biométricos do portador, como já ocorre em outros países, o Instituto 

Nacional de Identificação confirmou para o mês de novembro o prazo 

inicial das emissões da nova carteira de identidade, também equipada 

com um dispositivo eletrônico. Ela terá o nome de Registro de 

Identidade Civil (RIC) e substituirá o atual Registro Geral (RG), o 

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e o título de eleitor. Os três 

documentos passarão a ser um só, com um chip que trará a foto e a 

impressão digital. Além de servir de documento, o RIC poderá funcionar 

como cartão bancário, permitindo saques e compras. Para que isso seja 

possível, o governo federal deverá investir R$ 1,5 bilhão em 

equipamentos de leitura dos chips. 

Fonte: Revista Época; 

Avaliação: Positivo; 

 

o Comissão aprova novas regras para documentos de identidade 

24 de junho de 2010 

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado 

aprovou na quarta-feira (23) proposta que muda regras sobre expedição 

e validade de carteiras de identidade e assegura a validade, em todo o 

País, de documento de identidade militar. Essas mudanças estão 

previstas em substitutivo. Espécie de emenda que altera a proposta em 

seu conjunto, substancial ou formalmente. Recebe esse nome porque 

substitui o projeto. O substitutivo é apresentado pelo relator e tem 

preferência na votação, mas pode ser rejeitado em favor do projeto 
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original. ao Projeto de Lei 4751/09, do Executivo, que foi aprovado em 

dezembro pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.  

Na Comissão de Segurança, o relator, deputado Guilherme Campos 

(DEM-SP), defendeu a aprovação do substitutivo. Mas apresentou cinco 

emendas, três delas para correções na redação do texto e duas para 

ajustes.  

Uma dessas emendas atualiza artigo que previa a possibilidade de 

edição de normas complementares enquanto não fosse regulamentado 

o Sistema Nacional de Registro de Identificação Civil (Lei 9.454/97). No 

entanto, esse sistema foi regulamentado em maio passado pelo Decreto 

7.166/10, daí a necessidade de alteração no substitutivo.  

Outra emenda do relator adiciona a possibilidade de a União e as 

unidades federativas celebrarem convênio ou contrato que possibilitem, 

sob supervisão do Ministério da Justiça, a atualização de dados do 

cartão Registro de Identidade Civil (RIC). Este novo documento terá um 

chip, como cartões de crédito, com os dados de cada pessoa.  

Regras  

De acordo com a proposta aprovada, os órgãos da União passam a ser 

competentes para emissão de carteira de identidade. Além disso, a 

identificação torna-se um direito da pessoa e um dever do Estado, 

havendo para tanto os documentos de identificação primários e os 

secundários.  

Os primários são aqueles emitidos com base em um registro geral como 

fazem a Polícia Civil e as secretarias de Segurança Pública - e, se 

aprovada a lei, também pelos órgãos da União e pelos comandos 

militares. Já os secundários contém os elementos complementares de 

identificação como os passaportes, as carteiras de motorista e as 

carteiras profissionais.  

O projeto também considera as carteiras expedidas pelos órgãos 

militares documentos de identificação válidos em todo o território 

nacional. Segundo o Executivo, embora esses documentos substituam 

os expedidos pelas secretarias de segurança pública, não são aceitos 
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na obtenção de carteira de habilitação e de passaporte e para a abertura 

de contas bancárias, por exemplo.  

Validade  

O substitutivo estabelece a validade máxima de 20 anos para a carteira 

de identidade obrigatória (emitida a partir dos 18 anos) e de 10 para a 

facultativa (emitida entre os 8 e os 18 anos). Para emissão da segunda 

via do documento, o substitutivo exige a tomada de impressão digital. 

Atualmente, a segunda via é emitida mediante apresentação das 

certidões de nascimento ou casamento.  

O texto aprovado prevê o estabelecimento de normas complementares 

que disciplinem outras condições de expedição de carteira de 

identidade, quanto ao prazo de validade (que pode ser menor que o 

máximo estabelecido) e à inclusão no documento da condição de idoso 

ou deficiente, entre outros dados.  

Tramitação  

O projeto, que tramita em caráter conclusivo de tramitação pelo qual o 

projeto não precisa ser votado pelo Plenário, apenas pelas comissões 

designadas para analisá-lo. O projeto perderá esse caráter em duas 

situações: - se houver parecer divergente entre as comissões (rejeição 

por uma, aprovação por outra); - se, depois de aprovado pelas 

comissões, houver recurso contra esse rito assinado por 51 deputados 

(10% do total). Nos dois casos, o projeto precisará ser votado pelo 

Plenário., ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça 

e de Cidadania.  

Íntegra da proposta: PL-4751/2009 

Fonte: Agência Câmara; 

Avaliação: Positivo; 

 

o Comitê gestor do novo sistema de identificação civil será instalado nesta 

quinta-feira 

05 de agosto de 2010 

Brasileiros vão poder aposentar os vários documentos a partir de 
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outubro Publicidade  

O ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto, instala nesta quinta-feira (5), 

às 11h (horário de Brasília), o Sinric (Comitê Gestor do Sistema 

Nacional de Registro de Identificação Civil), instituído por decreto 

presidencial em maio deste ano. O comitê é responsável pelo 

funcionamento e gestão do sistema, destinado a implementar um único 

número de identificação para todos os cidadãos.  

A partir de outubro de 2010, os brasileiros vão poder aposentar os vários 

documentos da carteira e trocar tudo por um documento só. É nesta 

data que o RIC (Registro Único de Identidade Civil) deve entrar em 

circulação, informa a Polícia Federal.  

A nova identidade civil do brasileiro conterá um registro único para todas 

as pessoas, acabando com o número individualizado por unidade da 

Federação. Todos serão obrigados a trocar os documentos, mas a PF 

informa que não é preciso correr para tirar a nova identidade. Ainda não 

há prazo para que essa transição seja concluída. O custo do documento 

deve ficar entre R$ 12 e R$ 17, valor médio para se tirar um RG hoje. 

Saiba como tirar a nova identidade.  

O objetivo da nova identidade, segundo o Instituto Nacional de 

Identificação da PF, é diminuir os riscos de falsificação e fraude de 

documentos. O novo cartão é feito de policarbonato [material mais 

resistente e que permite mais durabilidade que o plástico usado hoje] e 

impresso a laser em várias camadas. Todos os estados passarão a 

acessar um banco de dados nacional, no qual serão incluídas 

informações essenciais e as impressões digitais que individualizam o 

cidadão, impedindo que uma mesma pessoa tenha dois registros civis.  

O governo disponibilizou um vídeo para esclarecer dúvidas. 

Fonte: R7; 

Avaliação: Positivo; 

 

o Identidade com chip começará a ser emitida ainda neste ano 

09 de agosto de 2010 
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O Instituto Nacional de Identificação (INI) da Polícia Federal pretende 

emitir, até o final do ano, de 100 mil a 200 mil registros de identidade 

civil (RIC), a nova carteira de identidade equipada com um chip que vai 

permitir ao cidadão exercer todos os seus direitos com um único 

documento. Ainda não está prevista, no entanto, a data de início da 

emissão dessas carteiras.  

Além de simplificar a vida do brasileiro, o RIC traz dispositivos contra a 

falsificação, o que evitará fraudes a partir do roubo da carteira de 

identidade. O novo documento também permitirá a criação de um banco 

de dados único com as digitais dos brasileiros, compartilhado entre os 

órgãos de segurança dos estados e dos municípios.  

"Isso vai aumentar muito a eficácia da perícia criminal brasileira e tornar 

realidade o que hoje se vê nos programas de televisão sobre 

laboratórios criminais", disse o deputado William Woo (PPS-SP), autor 

de uma emenda que viabilizou os convênios para confecção do 

documento.  

"A Polícia Federal não tem pessoal nem postos suficientes para emitir a 

carteira em todo o território nacional. Era preciso permitir o convênio 

com os estados, assim como ocorre nas emissões das carteiras de 

motorista", argumenta o deputado.  

Atualmente, dos 26 estados brasileiros, 19 já estão conveniados e 

outros 5 manifestaram o interesse de se credenciar.  

Custos de implantação  

O custo da nova tecnologia, de acordo com o INI, é de 

aproximadamente 800 milhões de dólares (R$ 1,4 bilhão) para 

instalação do projeto e emissão de 170 milhões de carteiras. Essa 

despesa ficará a cargo da União.  

"É um valor relativamente pequeno, se for levado em consideração que 

os bancos investem R$ 1 bilhão por ano em tecnologia para garantir a 

segurança na identificação dos clientes, de acordo com a Febraban 

[Federação Brasileira dos Bancos]", disse o assessor do INI Paulo 

Ayran.  
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O comitê responsável pelo novo documento foi instalado na última 

quinta-feira (5). Esse comitê voltará a se reunir no dia 25 de agosto para 

começar as discussões sobre o cartão a ser adotado, com base em um 

modelo já desenvolvido pelo Instituto Nacional de Identificação.  

A previsão é que, em nove anos, todos os documentos emitidos no País 

estejam nesse novo modelo.  

A nova identificação foi prevista pela Lei 9.454/97, criada a partir de um 

projeto do senador Pedro Simon (PMDB-RS). Mas a proposta só pôde 

ser colocada em prática a partir do ano passado, depois que a lei foi 

alterada por emenda do deputado William Woo à Medida Provisória 

462/09.  

Além disso, a regulamentação da Lei 9.454/97 só ocorreu em maio 

deste ano, o que atrasou o cronograma do INI. Inicialmente, a previsão 

era emitir 2 milhões de documentos ainda em 2010. 

Fonte: Agência Câmara; 

Avaliação: Positivo;  

 

o Novo documento de identidade deve circular ainda neste ano 

09/08/2010 | Perícia Criminal | R7 | Brasil | BR 

Avaliação: Positivo;  

 

o  Novo documento de identidade deve circular ainda neste ano 

09/08/2010 | Perícia Criminal | correiobraziliense.com.br | Brasil | BR 

Avaliação: Positivo;  

 

o  Identidade com chip começará a ser emitida ainda neste ano 

09/08/2010 | Perícia Criminal | Consultor Jurídico | Notícias | BR 

Avaliação: Positivo;  

 

o  Novo documento deve circular ainda neste ano 

09/08/2010 | Perícia Criminal | Jornal de Limeira | Nacional/Mundo | SP 
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Avaliação: Positivo;  

 

o  Identidade com chip começará a ser emitida ainda neste ano 

09/08/2010 | Perícia Criminal | O Fluminense Online | plantão/país | RJ 

Avaliação: Positivo;  

 

o  Identidade com chip começará a ser emitida ainda neste ano 

09/08/2010 | Perícia Criminal | TNNews - PR | PR 

Avaliação: Positivo;  

 

o  Identidade com chip começará a ser emitida ainda neste ano 

09/08/2010 | Perícia Criminal | Goiásnet | Brasil | GO 

Avaliação: Positivo;  

 

o Projeto para o País 

10 de agosto de 2010 

1º Estádios de futebol para a Copa do Mundo  

A implementação de sistemas de comunicação, segurança, pagamento 

e acesso aos estádios está no foco da Nec. A empresa tem projetos 

semelhantes em outros países, como o estádio do time francês 

Grenoble e o O2, uma arena multi-eventos, situada em Londres e capaz 

de receber 20 mil pessoas.  

2º Trem de Alta Velocidade (TAV)  

Com leilão previsto para ser realizado em dezembro, o projeto do Trem 

de Alta Velocidade também pode gerar negócios para a Nec, 

principalmente se o consórcio escolhido para ser responsável pelo TAV 

for o japonês. No Japão, a Nec participou do projeto como fornecedora 

da rede de comunicação.  

3º Biometria voltada para o governo  

A Nec está investindo na tecnologia de identificação biométrica que 

permite o reconhecimento e a localização dos cidadãos de maneira 



Ministério da Justiça        
 

Projeto: MJ/SE-RIC Emissão: 19/05/2014 Arquivo: 20140519 MJ RIC - RT Clipping de Noticias_Projeto RIC.doc Pág.163/325 
Confidencial. 

Este documento foi elaborado pela Universidade de Brasília (UnB) para a MJ/SE. 
É vedada a cópia e a distribuição deste documento ou de suas partes sem o consentimento, por escrito, da MJ/SE. 

digital, ou AFIS (Automated Fingerprint Identification System).  

O sistema é utilizado pela Polícia Civil do Distrito Federal e do Rio 

Grande do Sul e o foco agora é o Registro de Identidade Civil (RIC). 

Fonte: Brasil Econômico; 

Avaliação: Positivo;  

 

o Novo RG deve circular ainda neste ano 

10 de agosto de 2010 

Novo documento de identidade deve circular ainda neste ano  

Até o final do ano, de 100 mil a 200 mil Registros de Identidade Civil 

(RIC) devem ser emitidos. As novas carteiras terão um chip e 

dispensarão os outros documentos. O comitê responsável pela emissão 

dos novos documentos foi definido na quinta-feira (5), mas o INI 

(Instituto Nacional de Identificação) não tem a data exata de quando o 

documento começará a ser distribuído, de acordo com informação da 

Agência Brasil.  

No próximo dia 25 de agosto, o comitê volta a se reunir, dessa vez para 

discutir qual modelo deve ser adotado, tendo como base um já 

desenvolvido pelo INI. Em nove anos, todos os documentos deverão se 

enquadrar no novo suporte. A previsão inicial era de que, ainda neste 

ano, dois milhões de documentos fossem emitidos, mas a 

regulamentação tardia da lei, em maio, atrasou o cronograma.  

O novo Registro de Identificação Civil foi regulamentado em maio, com a 

publicação do Decreto 7.166, assinado pelo presidente da República, 

Luiz Inácio Lula da Silva. O novo sistema reunirá os números de todos 

os documentos de registro dos cidadãos, como CPF, carteira de 

trabalho, Carteira Nacional de Habilitação e título de eleitor - além do 

Registro Geral. O RIC contará com dispositivos para impedir a 

falsificação. Além disso, um banco de dados único com as digitais dos 

brasileiros deverá ser criado e poderá ser utilizado pelos órgãos de 

segurança dos Estados e dos municípios. O autor da emenda que 

viabilizou os convênios para a confecção do documento, deputado 
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William Woo (PPS-SP), declarou que o banco de dados "vai aumentar 

muito a eficácia da perícia criminal brasileira e tornar realidade o que 

hoje se vê nos programas de televisão sobre laboratórios criminais". Dos 

26 estados brasileiros, 19 já estão conveniados e outros cinco 

manifestaram o interesse de se credenciar.  

A União precisará desembolsar R$ 1,4 bilhão para instalar o projeto e 

emitir 170 milhões de carteiras. O assessor do INI, Paulo Ayran, disse 

que esse "é um valor relativamente pequeno, se for levado em 

consideração que os bancos investem R$ 1 bilhão por ano em 

tecnologia para garantir a segurança na identificação dos clientes, de 

acordo com a Febraban [Federação Brasileira dos Bancos] ".  

Fonte: R7; 

Avaliação: Positivo;  

 

o RG com chip 

10 de agosto de 2010 

Por Sérgio Troncoso  

Nassif, essa notícia é muito boa para a vida do cidadão, principalmente 

nesses tempos de eleição, visto o PSDB e o DEM quererem que o 

eleitor apresente obrigatoriamente o título eleitoral e a identidade nas 

eleições.  

Do Correio Braziliense  

O Instituto Nacional de Identificação (INI) da Polícia Federal pretende 

emitir, até o final do ano, de 100 mil a 200 mil registros de identidade 

civil (RIC), a nova carteira de identidade equipada com um chip que vai 

permitir ao cidadão exercer todos os seus direitos com um único 

documento. Ainda não está prevista, no entanto, a data de início da 

emissão dessas carteiras.  

Além de simplificar a vida do brasileiro, o RIC traz dispositivos contra a 

falsificação, o que evitará fraudes a partir do roubo da carteira de 

identidade. O novo documento também permitirá a criação de um banco 

de dados único com as digitais dos brasileiros, compartilhado entre os 
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órgãos de segurança dos estados e dos municípios.  

Isso vai aumentar muito a eficácia da perícia criminal brasileira e tornar 

realidade o que hoje se vê nos programas de televisão sobre 

laboratórios criminais, disse o deputado William Woo (PPS-SP), autor de 

uma emenda que viabilizou os convênios para confecção do documento. 

"A Polícia Federal não tem pessoal nem postos suficientes para emitir a 

carteira em todo o território nacional. Era preciso permitir o convênio 

com os estados, assim como ocorre nas emissões das carteiras de 

motorista", argumenta o deputado.  

Atualmente, dos 26 estados brasileiros, 19 já estão conveniados e 

outros 5 manifestaram o interesse de se credenciar.  

Custos de implantação  

O custo da nova tecnologia, de acordo com o INI, é de 

aproximadamente 800 milhões de dólares (R$ 1,4 bilhão) para 

instalação do projeto e emissão de 170 milhões de carteiras. Essa 

despesa ficará a cargo da União.  

"É um valor relativamente pequeno, se for levado em consideração que 

os bancos investem R$ 1 bilhão por ano em tecnologia para garantir a 

segurança na identificação dos clientes, de acordo com a Febraban 

[Federação Brasileira dos Bancos]", disse o assessor do INI Paulo 

Ayran.  

O comitê responsável pelo novo documento foi instalado na última 

quinta-feira (5). Esse comitê voltará a se reunir no dia 25 de agosto para 

começar as discussões sobre o cartão a ser adotado, com base em um 

modelo já desenvolvido pelo Instituto Nacional de Identificação.  

A previsão é que, em nove anos, todos os documentos emitidos no País 

estejam nesse novo modelo.  

A nova identificação foi prevista pela Lei 9.454/97, criada a partir de um 

projeto do senador Pedro Simon (PMDB-RS). Mas a proposta só pôde 

ser colocada em prática a partir do ano passado, depois que a lei foi 

alterada por emenda do deputado William Woo à Medida Provisória 

462/09.  
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Além disso, a regulamentação da Lei 9.454/97 só ocorreu em maio 

deste ano, o que atrasou o cronograma do INI. Inicialmente, a previsão 

era emitir 2 milhões de documentos ainda em 2010. 

Fonte: Blog Luis Nassif; 

Avaliação: Positivo; 

 

o Identidade com chip começará a ser emitida ainda neste ano 

10/08/2010 | Perícia Criminal | A Crítica Online - Manaus | AM 

Avaliação: Positivo; 

 

o Identidade com chip começará a ser emitida ainda neste ano 

10/08/2010 | Perícia Criminal | Folha de Rondônia | Nacional | RO 

Avaliação: Positivo; 

 

o  Novo documento de identidade deve circular ainda neste ano 

10/08/2010 | Perícia Criminal | Midiamax News | Brasil | MS 

Avaliação: Positivo; 

 

o  Novo documento de identidade deve circular ainda neste ano 

10/08/2010 | Perícia Criminal | ALT Notícias | Brasil | MT 

Avaliação: Positivo; 

 

o  Novo documento de identidade deve circular ainda neste ano 

10/08/2010 | Perícia Criminal | O Pantaneiro | MS 

Avaliação: Positivo; 

 

o  Novo documento de identidade deve circular ainda neste ano 

11/08/2010 | Perícia Criminal | Aquidauana News | MS 

Avaliação: Positivo; 

 

o  Novo documento de identidade deve circular ainda este ano 



Ministério da Justiça        
 

Projeto: MJ/SE-RIC Emissão: 19/05/2014 Arquivo: 20140519 MJ RIC - RT Clipping de Noticias_Projeto RIC.doc Pág.167/325 
Confidencial. 

Este documento foi elaborado pela Universidade de Brasília (UnB) para a MJ/SE. 
É vedada a cópia e a distribuição deste documento ou de suas partes sem o consentimento, por escrito, da MJ/SE. 

12/08/2010 | Perícia Criminal | Jornal da Cidade - Online | SE 

Avaliação: Positivo; 

 

o  Identidade com chip começará a ser emitida neste ano 

12/08/2010 | Polícia Federal | Gazeta do Litoral - Praia Grande | SP 

Avaliação: Positivo; 

 

 

o Nova identidade com chip será imune a falsificações, diz PF 

14 de agosto de 2010 

O novo modelo de identidade, que deve ser implantado até o final do 

ano, vai acabar com as estratégias de falsificação. De acordo com as 

informações do Instituto Nacional de Identificação (INI) da Polícia 

Federal, os novos dispositivos de segurança tornam o documento 

totalmente seguro, ao contrário da carteira de identidade atual, que é de 

papel.  

A "imunização" contra falsificações começa, segundo o INI, pelo material 

com que será feito o Registro de Identidade Civil (RIC): policarbonato 

especial, produto de circulação restrita no País. O documento terá um 

chip que vai armazenar as impressões digitais e os dados do cidadão; 

um dispositivo de segurança impresso com tinta anti-scanner, impedindo 

a digitalização do documento; a foto será impressa a laser e haverá 

palavras em micro-letras e símbolos invisíveis a olho nu.  

O sistema atual é digitalizado e tem os dados e a foto impressos ao 

mesmo tempo, ao contrário do modelo anterior, em que a foto era colada 

no documento. Conforme avaliação do INI, a cédula atual permite que 

estelionatários alterem a foto e dados, pela facilidade de apenas 

digitalizar e imprimir a identidade falsa. Como já foram roubados lotes de 

espelhos - modelos de RGs ainda não preenchido - cresce a 

possibilidade de adulterações "convincentes". Além da falsificação de 

RGs, outra preocupação, segundo o instituto, é a facilidade que de se 

adquirir uma identidade diferente em cada Estado.  
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Como o banco que armazena os dados passará da esfera estadual para 

nacional, será impossível que uma pessoa faça mais de um documento 

de identidade. Na tentativa de burlar o sistema, quando a pessoa passar 

as digitais para a emissão do novo RIC, o banco de dados vai acusar 

que o indivíduo já possui cadastro em outro Estado.  

o "O RIC se tornou uma exigência do ponto de vista da segurança 

pública", afirma o senador Pedro Simon (PMDB-RS), autor da proposta. 

Segundo ele, a falta de um banco de dados unificado dá espaço ao 

crime organizado e à corrupção. Simon cita o caso Darcy Alves, 

assassino do seringueiro e ambientalista Chico Mendes, morto em 1988. 

O fazendeiro Alves, foragido da Justiça, mudou de Estado e, usando RG 

falso e outro CPF, conseguiu até empréstimo agrícola no Banco do 

Brasil. "Foi para evitar escândalos dessa natureza que decidi apresentar 

o projeto", diz Simon.  

A ideia é que o banco de dados seja mais seguro até que o de 

passaportes. De acordo com o INI, até hoje não há registro de 

problemas em relação à invasão de hackers no sistema de informação 

de passaporte. Para o sistema do RIC ser inviolável, estão sendo 

tomadas precauções como a criação de uma rede segura que dá acesso 

a apenas algumas pessoas, uso de dados criptografados e segurança 

lógica.  

Em termos técnicos, o consultor de tecnologia da informação e 

especialista em segurança da informação Edison Fontes acredita que o 

sistema será mesmo inviolável, porém, alerta que, muitas vezes, as 

fraudes partem de dentro das organizações. "O que me preocupa é a 

gestão dessa segurança. Grandes bancos de dados não são invadidos 

por pessoas de fora, mas por pessoas autorizadas", explica.  

Ele lembra o caso do vazamento de dados do Enem e da quebra do 

sigilo fiscal do vice-presidente nacional do PSDB, Eduardo Jorge, como 

exemplos da falha no controle da segurança interna. Para Fontes, sem 

dúvida, o banco de dados do RIC será alvo de tentativas de fraude, "em 

relação às ferramentas, o sistema é seguro, o problema são as pessoas 

que terão acesso a isso". Segundo o especialista, o gasto para fraudar 
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um banco de dados da Receita ou do passaporte não compensa para o 

estelionatário, por isso, a Polícia Federal deve se preocupar com o 

pessoal com acesso autorizado.  

Na internet  

O novo documento de identidade também vai evitar fraudes virtuais, 

segundo o INI. O chip do RIC vai suportar o certificado digital - um 

conjunto de dados matemáticos que permite a autenticação de 

identidade na internet. Com um leitor biométrico e um para ler os dados 

do chip, o cidadão que precisar acessar dados restritos na internet, 

enviar e-mail ou mensagem digital conseguirá provar sua identidade. O 

aparelho lê a digital do dedo do usuário e a compara com a digital 

armazenada na base de dados do dispositivo, emitindo a certificação 

caso a identidade seja comprovada. 

Fonte: Terra – Notícias; 

Avaliação: Positivo;  

 

o  Nova identidade com chip será imune a falsificações, diz PF 

14/08/2010 | Ciência e Tecnologia | Dourados News | Geral | MS 

Avaliação: Positivo;  

 

o Nova identidade com chip será imune a falsificações, diz PF 

14/08/2010 | Ciência e Tecnologia | O Dia Online | Brasil | RJ 

Avaliação: Positivo;  

 

o  Nova identidade com chip será imune a falsificações, diz PF 

14/08/2010 | Ciência e Tecnologia | Maracaju News | MS 

Avaliação: Positivo;  

 

o  Nova identidade com chip será imune a falsificações 

14/08/2010 | Ciência e Tecnologia | JB Online | País | BR 

Avaliação: Positivo;  
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o  Nova identidade com chip será imune a falsificações, diz PF 

14/08/2010 | Ciência e Tecnologia | Terra - Notícias | Brasil | BR 

Avaliação: Positivo;  

 

o   Nova identidade com chip será imune a falsificações, diz PF 

4/08/2010 | Ciência e Tecnologia | O Documento | MT 

Avaliação: Positivo;  

 

o PF: identidade com chip deve custar de R$ 12 a R$ 15 a portador 

14 de agosto de 2010 

Após mais de 100 anos em uso, o documento de identidade ou Registro 

Geral (RG) sofrerá modificações tecnológicas e, até o final deste ano, as 

cédulas começam a se transformar em cartões com chip. "Toda a 

população vai ter que tirar o Registro de Identidade Civil (RIC) ao longo 

de nove anos, inicialmente, a previsão é de que o custo fique entre R$ 

12 e R$ 15 para o portador", segundo o diretor do Instituto Nacional de 

Identificação (INI) da Polícia Federal, Marcos Elias Cláudio de Araújo. 

Para 2010, a previsão é de que 100 mil documentos sejam emitidos.  

No total, 22 Estados já aderiram ao projeto, dentre eles, Brasília e Rio 

de Janeiro. São Paulo e Rio Grande do Sul preferiram esperar a medida 

começar a valer, segundo Araújo. Para alguns locais, a alteração não vai 

pesar no bolso do cidadão, pois a primeira via do RG já é cobrada. No 

Rio Grande do Sul, por exemplo, a taxa é de R$ 28,25; em Santa 

Catarina é cobrado R$ 13,30 para a emissão da primeira via da cédula 

de identidade. Já na Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília o custo 

para tirar o primeiro RG é zero.  

Além da despesa da população, o Governo Federal deve desembolsar 

R$ 1,4 bilhão para a instalação do projeto e emissão de 170 milhões de 

carteiras, durante os nove anos de adaptação. Para Araújo, os gastos 

iniciais são balanceados pela economia com o combate à fraude. Os 

principais ganhos, de acordo com o diretor, são modernidade, garantia 



Ministério da Justiça        
 

Projeto: MJ/SE-RIC Emissão: 19/05/2014 Arquivo: 20140519 MJ RIC - RT Clipping de Noticias_Projeto RIC.doc Pág.171/325 
Confidencial. 

Este documento foi elaborado pela Universidade de Brasília (UnB) para a MJ/SE. 
É vedada a cópia e a distribuição deste documento ou de suas partes sem o consentimento, por escrito, da MJ/SE. 

de individualidade do cidadão, combate à falsificação e impossibilidade 

de uma pessoa se passar por outra, pois a codificação do chip deverá 

bater com a impressão digital do indivíduo. "Os custos ficam 

balanceados, tem um investimento inicial, mas isso abate depois", 

explica. Além disso, o banco de dados de digitais dos brasileiros de cada 

Estado passará a ser nacional, aumentando ainda mais o controle e 

segurança do País.  

Por enquanto, o RIC só substituirá o RG, mas, a ideia é que ele seja 

usado no lugar do CPF, carteira de habilitação e título de eleitor.  

O novo modelo de identificação foi previsto pela Lei 9.454/97, criada a 

partir de um projeto do senador Pedro Simon (PMDB-RS). Porém, foi o 

deputado William Woo (PPS-SP) quem viabilizou a medida, 

estabelecendo um convênio com os Estados para a emissão do 

documento. Para Woo, a modernização vai aumentar a "eficácia da 

perícia criminal brasileira e tornar realidade o que hoje se vê nos 

programas de televisão sobre laboratórios criminais".  

O comitê responsável pelo novo documento deve se reunir no dia 25 de 

agosto para começar as discussões sobre o cartão a ser adotado, com 

base em um modelo já desenvolvido pelo INI. Segundo a PF, ainda deve 

ocorrer o processo de licitação para a determinação da empresa que 

fabricará os dispositivos.  

Passaportes ganham chip em dezembro  

Modificado pela última vez em 2007, quando recebeu mais 16 itens de 

segurança, o passaporte sofre nova atualização em dezembro deste 

ano, não só na aparência, mas no preço. Segundo informações da 

coordenação de imigração da PF, a Casa da Moeda começa a expedir o 

documento com um chip na capa, a partir de dezembro. O preço da 

alteração custará R$ 24 a mais do que o passaporte emitido atualmente 

e o portador deve gastar R$ 180 para a emissão.  

De acordo com a Divisão de Passaportes (Depas) da PF, participam da 

medida a Itautec (fabricante do chip), a Coordenação Geral de 

Imigração, o Serviço de Processamento de Dados Federal (Serpro) e a 

Casa da Moeda.  
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O novo passaporte vai facilitar a imigração no País, já que uma máquina 

fará a leitura do chip e liberação automatizada dos passageiros. O 

modelo já é usado nos principais países da Europa e nos Estados 

Unidos. Segundo a Depas, o Brasil adotará a tecnologia com vista na 

Copa do Mundo em 2014. Os portadores do modelo antigo poderão usá-

lo até a data de validade. 

Fonte: Terra – Notícias; 

Avaliação: Positivo e Negativo; 

 

o PF: identidade com chip deve custar de R$ 12 a R$ 15 a portador 

15/08/2010 | Perícia Criminal | A Hora | Nacional | SP 

Avaliação: Positivo e Negativo; 

 

o Nova identidade com chip deverá custar R$ 15 

16/08/2010 | Perícia Criminal | Dourados News | Geral | MS 

Avaliação: Positivo e Negativo; 

 

o  Nova identidade com chip deverá custar R$ 15 

16/08/2010 | Perícia Criminal | Midiamax News | Brasil | MS 

Avaliação: Positivo e Negativo; 

 

o  Novo RG com chip deverá custar de R$ 12 a R$ 15 

16/08/2010 | Perícia Criminal | ConeSul News | MS 

Avaliação: Positivo e Negativo; 

 

o Chip com tudo dentro 

23 de agosto de 2010 

Começa nesta semana a definição do RIC,cartão que reunirá dados 

como RG e CPF  

Os brasileiros ganharão uma nova identidade. O documento servirá 

como identificador não só na vida comum como na digital. E reunirá,em 
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um só cartão, uma porção de dados. Só não se sabe ainda exatamente 

o quê.O Registro de Identificação Civil (RIC) deve chegar a alguns 

brasileiros ainda em 2010.Ele parece um cartão de banco com chip e 

guardará documentos como CPF, carteira de motorista e título de eleitor, 

além de informações como filiação e tipo sanguíneo. A proposta é que 

ele desburocratize o uso e garanta mais segurança. O RIC cadastrará 

os brasileiros biometricamente e atrelará um número de dez dígitos às 

impressões digitais. Um sistema parecido já foi adotado há três anos em 

Portugal (o Cartão de Cidadão) e está sendo implementado no Chile. O 

RIC brasileiro deve dar acesso a serviços públicos e privados. Além de 

armazenar informações biométricas, o chip de 64 kilobytes suporta 

aplicativos.Poderia ser usado,por exemplo,para transporte público ou 

cartão de crédito."O chip pode ter chaves para várias coisas. De 

cadastro na previdência a parcerias público-privadas", diz Rafael 

Thomaz Favetti,coordenador do Comitê Gestor do RIC criado pelo 

Ministério da Justiça (MJ).As funções exatas do RIC começam a ser 

definidas a partir desta semana,quando se reunirá o comitê responsável 

pelo tema, formado por representantes de ministérios e de regiões do 

País. O que está em jogo são três questões fundamentais: cidadania, 

segurança e privacidade."Ele nasce como um documento de 

identificação civil tanto no mundo físico quanto no eletrônico",diz Célio 

Ribeiro, presidente da Associação das Empresas de Identificação em 

Tecnologia Digital (Abrid), organização que está assessorando o projeto.  

A reunião das identidades civis levanta algumas discussões.  

O advogado Marcel Leonardi, professor da Fundação Getúlio Vargas, 

teme a insegurança. "O sistema ignora o princípio básico de você ter 

credenciais diferentes para finalidades distintas para que, em caso de 

falha, o sistema inteiro não se comprometa. Basta pensar: você não usa 

a mesma chave para o carro e a casa", diz Leonardi. "Afinal, você não 

vai querer acordar casado com uma estranha porque hackearam o seu 

RIC", brinca.  

O diretor do Instituto Nacional de Identificação (INI) da Polícia Federal, 

Marcos Elias Araújo, explica que o chip não armazenará todas as 
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informações. "A única coisa que ele vai ter são os dados que já estão no 

RG e links para as bases de dados."O fato é que esses links levariam a 

diferentes bases de dados. Mesmo assim, o governo diz que o 

documento é seguro. "Você pode pegar toda a estrutura de segurança 

do atual RG e multiplicar por mil", diz Favetti. Para Renato Martini, 

presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação(ITI), órgão 

ligado à Casa Civil, o que garantirá a segurança do novo sistema é a 

biometria. "O nome estará vinculado às digitais de forma unificada em 

todo o território nacional. O brasileiro não poderá mais ter 15 

identidades. Isso mata as fraudes." O ITI quer que o chip tenha um 

certificado digital. Ele funcionaria como uma assinatura eletrônica que 

permitiria acessar serviços como voto em trânsito pela internet. 

"Estamos migrando para a vida civil eletrônica. Todos os sistemas do 

governo estão se tornando digitais", diz Martini. "Não existe exercício de 

direito que não se anteceda por uma forma de identificação. Qualquer 

direito que você for exercer, você antecede esse ato com uma 

identificação".  

O problema é que o certificado digital encarece muito o documento - 

enquanto a carteira comum sairia por cerca de R$ 15, o certificado 

elevaria o preço para até R$150. A solução proposta pelo governo é a 

que a certificação seja opcional. Quem quiser, paga. "Não será um 

serviço doado como a carteira", diz Favetti."A questão é: até que ponto 

esse certificado será obrigatório? O País já tem várias dificuldades, e o 

preço do certificado é proibitivo", alerta Alexandre Atheniense,advogado 

especializado em tecnologia da informação. "Isso está criando um 

mercado para as certificadoras." A expectativa do governo é que o valor 

caia com a adesão em massa. 

Fonte: O Estado de S. Paulo; 

Avaliação: Positivo e Negativo; 

 

o Concentração de dados no chip pode expor cidadão  

23 de agosto de 2010 
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O RIC pode desburocratizar e dar mais segurança, mas também invadir 

a privacidade do cidadão. A avaliação é do advogado Alexandre 

Atheniense: "Quem encabeça o projeto é o MJ e a PF, mas quem 

controla quem controla? Eles terão uma estrutura de informações, mas 

não esclareceram os critérios de segurança para acesso e 

compartilhamento desses dados", questiona. "A lei atual é genérica. 

Com o RIC, é preciso mudar a legislação sobre privacidade."  

Um modelo parecido provoca polêmica no Chile.O grupo Contra a 

Cédula de Identidad, que tem 4,4 mil membros no Facebook, questiona: 

planos de saúde poderiam analisar dados e negar planos de saúde; 

empregadores poderiam discriminar trabalhadores com base nas 

informações registradas na carteira.  

A PF diz que as regras ainda serão definidas. "Como o cartão é 

multiuso,e a plataforma pode ser usada em vários locais, claro que está 

sujeito a isso. Mas teremos equipes para avaliar se o uso do cartão em 

determinadas situações é legal", diz Marcos Elias Araújo, da PF. Ricardo 

Martini, do ITI, diz que a identificação será usada" onde couber"."Para 

tomar um café, não preciso me identificar, mas para abrir uma conta no 

banco, sim. Isso também se aplica às redes computacionais.Sou 

radicalmente contra o anonimato,eu e a Constituição."/T.M.D. 

Fonte: O Estado de S. Paulo; 

Avaliação: Negativo; 

 

o Novo cartão que unifica documentos também armazena informações 

biométricas 

25 de agosto de 2010 

São Paulo, 25 (AE) - Os brasileiros ganharão uma nova identidade. O 

documento servirá como identificador não só na vida comum como na 

digital. E reunirá, em um só cartão, uma porção de dados. Só não se 

sabe ainda exatamente o quê.  

O Registro de Identificação Civil (RIC) deve chegar a alguns brasileiros 

ainda em 2010. Ele parece um cartão de banco com chip e guardará 
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documentos como CPF, carteira de motorista e título de eleitor, além de 

informações como filiação e tipo sanguíneo. A proposta é que ele 

desburocratize o uso e garanta mais segurança. O RIC cadastrará os 

brasileiros biometricamente e atrelará um número de dez dígitos às 

impressões digitais. Um sistema parecido já foi adotado há três anos em 

Portugal (o Cartão de Cidadão) e está sendo implementado no Chile.  

O RIC brasileiro deve dar acesso a serviços públicos e privados. Além 

de armazenar informações biométricas, o chip de 64 kilobytes suporta 

aplicativos. Poderia ser usado, por exemplo, para transporte público ou 

cartão de crédito. "O chip pode ter chaves para várias coisas. De 

cadastro na previdência a parcerias público-privadas", diz Rafael 

Thomaz Favetti, coordenador do Comitê Gestor do RIC criado pelo 

Ministério da Justiça (MJ).  

As funções exatas do RIC começam a ser definidas a partir desta 

semana, quando se reunirá o comitê responsável pelo tema, formado 

por representantes de ministérios e de regiões do País. O que está em 

jogo são três questões fundamentais: cidadania, segurança e 

privacidade.  

"Ele nasce como um documento de identificação civil tanto no mundo 

físico quanto no eletrônico", diz Célio Ribeiro, presidente da Associação 

das Empresas de Identificação em Tecnologia Digital (Abrid), 

organização que está assessorando o projeto.  

A reunião das identidades civis levanta algumas discussões. O 

advogado Marcel Leonardi, professor da Fundação Getúlio Vargas, teme 

a insegurança. "O sistema ignora o princípio básico de você ter 

credenciais diferentes para finalidades distintas para que, em caso de 

falha, o sistema inteiro não se comprometa. Basta pensar: você não usa 

a mesma chave para o carro e a casa", diz Leonardi. "Afinal, você não 

vai querer acordar casado com uma estranha porque hackearam o seu 

RIC", brinca.  

O diretor do Instituto Nacional de Identificação (INI) da Polícia Federal, 

Marcos Elias Araújo, explica que o chip não armazenará todas as 

informações. "A única coisa que ele vai ter são os dados que já estão no 
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RG e links para as bases de dados." O fato é que esses links levariam a 

diferentes bases de dados. Mesmo assim, o governo diz que o 

documento é seguro. "Você pode pegar toda a estrutura de segurança 

do atual RG e multiplicar por mil", diz Favetti.  

Para Renato Martini, presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da 

Informação (ITI), órgão ligado à Casa Civil, o que garantirá a segurança 

do novo sistema é a biometria. "O nome estará vinculado às digitais de 

forma unificada em todo o território nacional. O brasileiro não poderá 

mais ter 15 identidades. Isso mata as fraudes."  

O ITI quer que o chip tenha um certificado digital. Ele funcionaria como 

uma assinatura eletrônica que permitiria acessar serviços como voto em 

trânsito pela internet. "Estamos migrando para a vida civil eletrônica. 

Todos os sistemas do governo estão se tornando digitais", diz Martini. 

"Não existe exercício de direito que não se anteceda por uma forma de 

identificação. Qualquer direito que você for exercer, você antecede esse 

ato com uma identificação."  

O problema é que o certificado digital encarece muito o documento - 

enquanto a carteira comum sairia por cerca de R 15, o certificado 

elevaria o preço para até R 150. A solução proposta pelo governo é a 

que a certificação seja opcional. Quem quiser, paga. "Não será um 

serviço doado como a carteira", diz Favetti.  

"A questão é: até que ponto esse certificado será obrigatório? O País já 

tem várias dificuldades, e o preço do certificado é proibitivo", alerta 

Alexandre Atheniense, advogado especializado em tecnologia da 

informação. "Isso está criando um mercado para as certificadoras." A 

expectativa do governo é que o valor caia com a adesão em massa. 

Fonte: Yahoo! Notícias Brasil; 

Avaliação: Positivo e Negativo; 

  

o Identidade terá chip para matar as fraudes  

30 de agosto de 2010 

O RIC brasileiro deve dar acesso a serviços públicos e privados. Além 
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de armazenar informações biométricas, o chip de 64 kilobytes suporta 

aplicativos. Poderia ser usado, por exemplo, para transporte público ou 

cartão de crédito. O chip pode ter chaves para várias coisas. De 

cadastro na previdência a parcerias público-privadas, diz Rafael Thomaz 

Favetti, coordenador do Comitê Gestor do RIC criado pelo Ministério da 

Justiça (MJ).  

As funções exatas do RIC começam a ser definidas a partir desta 

semana, quando se reunirá o comitê responsável pelo tema, formado 

por representantes de ministérios e de regiões do País. O que está em 

jogo são três questões fundamentais: cidadania, segurança e 

privacidade.  

Ele nasce como um documento de identificação civil tanto no mundo 

físico quanto no eletrônico, diz Célio Ribeiro, presidente da Associação 

das Empresas de Identificação em Tecnologia Digital (Abrid), 

organização que está assessorando o projeto.  

A reunião das identidades civis levanta algumas discussões. O 

advogado Marcel Leonardi, professor da Fundação Getúlio Vargas, teme 

a insegurança. O sistema ignora o princípio básico de você ter 

credenciais diferentes para finalidades distintas para que, em caso de 

falha, o sistema inteiro não se comprometa. Basta pensar: você não usa 

a mesma chave para o carro e a casa, diz Leonardi. Afinal, você não vai 

querer acordar casado com uma estranha porque hackearam o seu RIC 

, brinca.  

O diretor do Instituto Nacional de Identificação (INI) da Polícia Federal, 

Marcos Elias Araújo, explica que o chip não armazenará todas as 

informações. A única coisa que ele vai ter são os dados que já estão no 

RG e links para as bases de dados. O fato é que esses links levariam a 

diferentes bases de dados. Mesmo assim, o governo diz que o 

documento é seguro. Você pode pegar toda a estrutura de segurança do 

atual RG e multiplicar por mil , diz Favetti.  

Para Renato Martini, presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da 

Informação (ITI), órgão ligado à Casa Civil, o que garantirá a segurança 

do novo sistema é a biometria. O nome estará vinculado às digitais de 
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forma unificada em todo o território nacional. O brasileiro não poderá 

mais ter 15 identidades. Isso mata as fraudes.  

O ITI quer que o chip tenha um certificado digital. Ele funcionaria como 

uma assinatura eletrônica que permitiria acessar serviços como voto em 

trânsito pela internet. Estamos migrando para a vida civil eletrônica. 

Todos os sistemas do governo estão se tornando digitais , diz Martini. 

Não existe exercício de direito que não se anteceda por uma forma de 

identificação. Qualquer direito que você for exercer, você antecede esse 

ato com uma identificação.  

O problema é que o certificado digital encarece muito o documento 

enquanto a carteira comum sairia por cerca de R$ 15, o certificado 

elevaria o preço para até R$ 150. A solução proposta pelo governo é a 

que a certificação seja opcional. Quem quiser, paga. Não será um 

serviço doado como a carteira, diz Favetti.  

A questão é: até que ponto esse certificado será obrigatório? O país já 

tem várias dificuldades, e o preço do certificado é proibitivo, alerta 

Alexandre Atheniense, advogado especializado em tecnologia da 

informação. Isso está criando um mercado para as certificadoras. A 

expectativa do governo é que o valor caia com a adesão em massa. 

Fonte: Gazeta do Povo; 

Avaliação: Positivo e Negativo; 

 

o Novo cartão que unifica documentos também armazena informações 

biométricas 

31 de agosto de 2010 

Os brasileiros ganharão uma nova identidade. O documento servirá 

como identificador não só na vida comum como na digital. E reunirá, em 

um só cartão, uma porção de dados. Só não se sabe ainda exatamente 

o quê.  

O Registro de Identificação Civil (RIC) deve chegar a alguns brasileiros 

ainda em 2010. Ele parece um cartão de banco com chip e guardará 

documentos como CPF, carteira de motorista e título de eleitor, além de 
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informações como filiação e tipo sanguíneo. A proposta é que ele 

desburocratize o uso e garanta mais segurança. O RIC cadastrará os 

brasileiros biometricamente e atrelará um número de dez dígitos às 

impressões digitais. Um sistema parecido já foi adotado há três anos em 

Portugal (o Cartão de Cidadão) e está sendo implementado no Chile.  

O RIC brasileiro deve dar acesso a serviços públicos e privados. Além 

de armazenar informações biométricas, o chip de 64 kilobytes suporta 

aplicativos. Poderia ser usado, por exemplo, para transporte público ou 

cartão de crédito. "O chip pode ter chaves para várias coisas. De 

cadastro na previdência a parcerias público-privadas", diz Rafael 

Thomaz Favetti, coordenador do Comitê Gestor do RIC criado pelo 

Ministério da Justiça (MJ).  

As funções exatas do RIC começam a ser definidas a partir desta 

semana, quando se reunirá o comitê responsável pelo tema, formado 

por representantes de ministérios e de regiões do País. O que está em 

jogo são três questões fundamentais: cidadania, segurança e 

privacidade.  

"Ele nasce como um documento de identificação civil tanto no mundo 

físico quanto no eletrônico", diz Célio Ribeiro, presidente da Associação 

das Empresas de Identificação em Tecnologia Digital (Abrid), 

organização que está assessorando o projeto.  

A reunião das identidades civis levanta algumas discussões. O 

advogado Marcel Leonardi, professor da Fundação Getúlio Vargas, teme 

a insegurança. "O sistema ignora o princípio básico de você ter 

credenciais diferentes para finalidades distintas para que, em caso de 

falha, o sistema inteiro não se comprometa. Basta pensar: você não usa 

a mesma chave para o carro e a casa", diz Leonardi. "Afinal, você não 

vai querer acordar casado com uma estranha porque hackearam o seu 

RIC", brinca.  

O diretor do Instituto Nacional de Identificação (INI) da Polícia Federal, 

Marcos Elias Araújo, explica que o chip não armazenará todas as 

informações. "A única coisa que ele vai ter são os dados que já estão no 

RG e links para as bases de dados." O fato é que esses links levariam a 
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diferentes bases de dados. Mesmo assim, o governo diz que o 

documento é seguro. "Você pode pegar toda a estrutura de segurança 

do atual RG e multiplicar por mil", diz Favetti.  

Para Renato Martini, presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da 

Informação (ITI), órgão ligado à Casa Civil, o que garantirá a segurança 

do novo sistema é a biometria. "O nome estará vinculado às digitais de 

forma unificada em todo o território nacional. O brasileiro não poderá 

mais ter 15 identidades. Isso mata as fraudes."  

O ITI quer que o chip tenha um certificado digital. Ele funcionaria como 

uma assinatura eletrônica que permitiria acessar serviços como voto em 

trânsito pela internet. "Estamos migrando para a vida civil eletrônica. 

Todos os sistemas do governo estão se tornando digitais", diz Martini. 

"Não existe exercício de direito que não se anteceda por uma forma de 

identificação. Qualquer direito que você for exercer, você antecede esse 

ato com uma identificação."  

O problema é que o certificado digital encarece muito o documento - 

enquanto a carteira comum sairia por cerca de R$ 15, o certificado 

elevaria o preço para até R$ 150. A solução proposta pelo governo é a 

que a certificação seja opcional. Quem quiser, paga. "Não será um 

serviço doado como a carteira", diz Favetti.  

"A questão é: até que ponto esse certificado será obrigatório? O País já 

tem várias dificuldades, e o preço do certificado é proibitivo", alerta 

Alexandre Atheniense, advogado especializado. 

Fonte: A Crítica;  

Avaliação: Positivo e Negativo; 

 

o Justiça e TSE criam novo documento de identificação civil 

08 de setembro de 2010 

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Ricardo 

Lewandowski, e o ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto, assinam dois 

acordos para criar documento único de identificação civil que será 

chamado de Registro de Identificação Civil, o RIC) e o Cadastro 
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Nacional de Registro de Identificação Civil que servirão para aperfeiçoar 

a investigação de irregularidades no financiamento de campanhas.  

No ato também será firmada parceria entre o TSE e a Polícia Federal 

para disciplinar as atribuições do Tribunal e da PF na segurança das 

eleições e na apuração de crimes eleitorais.  

O acordo firmado com o Ministério da Justiça para a identificação única 

é de cooperação técnica para integrar a Justiça Eleitoral ao Sistema 

Nacional de Registro de Identificação Civil. Esse sistema tem a 

finalidade de instituir documento único dos cidadãos.  

A identificação biométrica, como é conhecida o reconhecimento de 

digitais, será utilizada nesta eleições por cerca de um milhão de pessoas 

em 60 municípios e deverá ser o ponto de partida para a criação do 

documento único.  

O outro convênio permite que o TSE e o Ministério da Justiça atuem de 

forma conjunta na apuração de irregularidades no financiamento de 

campanhas eleitorais e de atividades partidárias.  

Essa parceria viabiliza que o Tribunal utilize, na apuração da origem de 

dinheiro aplicado nas campanhas, programas de computador do 

Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro, do Ministério da 

Justiça.  

Segurança  

O ministro Lewandowski e o diretor-geral do Departamento da Polícia 

Federal, Luiz Fernando Corrêa, assinam um termo de cooperação 

técnica que dispõe sobre a atuação da PF e da Justiça Eleitoral na 

segurança das eleições e na condução de inquéritos para apurar crimes 

eleitorais.  

Ao TSE competirá autorizar e fiscalizar as operações da PF na área 

eleitoral, promover eventos de capacitação técnica com vagas para 

policiais federais, entre outras ações de integração.  

Já a Polícia Federal deverá dar amplo conhecimento ao TSE dos 

planejamentos operacionais e resultados das missões policiais e 

fornecer, anualmente, relatório comparativo do número de inquéritos 
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instaurados e quantidade de pessoas indiciadas por crime eleitoral, 

contendo mapas, gráficos, tabelas ou outra especificidade solicitada 

pelo TSE.  

O termo de cooperação técnica resguarda o sigilo de dados do cadastro 

de eleitores, como filiação, data de nascimento, estado civil, profissão, 

escolaridade, telefone e endereço, condicionando o acesso a essas 

informações à existência de autorização jurídica. 

Fonte: JB Online; 

Avaliação: Positivo; 

 

o Brasileiro terá cartão de identidade único em dezembro 

08 de setembro de 2010 

As carteiras de identidades passarão a ser substituídas, a partir de 

dezembro, pelo Registro de Identificação do Cidadão (RIC). Trata-se de 

um número único de registro de identidade civil, disponível por meio de 

um cartão magnético com a impressão digital, que promete por um fim à 

necessidade de o brasileiro portar vários documentos.  

A nova identidade, criada pela Lei 9.454/97, teve origem em projeto de 

lei (PLS 32/95) de autoria do senador Pedro Simon (PMDB-RS) e vai 

poder substituir, num só documento, os números da Carteira de 

Identidade (RG), do Cadastro de Pessoa Física (CPF), do Título de 

Eleitor e do PIS/Pasep, entre outros.  

O senador ressaltou, por meio de sua assessoria, que o novo cartão 

deve simplificar o processo de obtenção de documentos e sanar o 

problema com homônimos, uma vez que, além do conjunto de 

informações digitalizadas, conterá a impressão digital do portador.  

Segundo informações do Ministério da Justiça, o novo documento terá 

como informações obrigatórias nome, sexo, data de nascimento, foto, 

filiação, naturalidade, assinatura, impressão digital do indicador direito, 

órgão emissor, local e data de expedição, além da data de validade do 

cartão. Já o antigo número de RG, título de eleitor e CPF serão 

optativos, bem como o tipo sanguíneo e a condição de ser ou não 
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doador de órgãos.  

Constará ainda do novo cartão um código conhecido como MRZ (sigla 

em inglês para zona de leitura mecânica), uma sequência de caracteres 

de três linhas que agiliza, segundo informações do Ministério da Justiça, 

o processo de identificação da pessoa e das informações contidas no 

RIC.  

Para armazenar e controlar o número único de Registro de Identidade 

Civil e centralizar os dados de identificação de cada cidadão, o governo 

criou ainda o Cadastro Nacional de Registro de Identificação Civil. Os 

estados e o Distrito Federal, que participarão do novo sistema por meio 

de convênio com a União, ficarão responsáveis pela operacionalização e 

atualização desse cadastro, em regime de compartilhamento com o 

órgão central.  

Embora tenha sido sancionada em 1997, a lei que cria o RIC demorou a 

ser regulamentada - o que explica que somente agora começará a ser 

realmente implantada. O Ministério da Justiça prevê concluir a 

substituição dos documentos até 2019. 

Fonte: Agência Senado; 

Avaliação: Positivo; 

 

o TSE e MJ assinam dois acordos nesta quinta-feira 

8 de setembro de 2010 

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Ricardo 

Lewandowski, e o ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto, assinam nesta 

quinta-feira (9) dois acordos para criar documento único de identificação 

civil e aperfeiçoar a investigação de irregularidades no financiamento de 

campanhas.  

Também será firmada parceria entre o TSE e a Polícia Federal para 

disciplinar as atribuições do Tribunal e da PF na segurança das eleições 

e na apuração de crimes eleitorais. Os três documentos serão assinados 

às 13h30 na sala da presidência do TSE.  

DOCUMENTO ÚNICO  
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O primeiro acordo com o MJ é de cooperação técnica para integrar a 

Justiça Eleitoral ao Sistema Nacional de Registro de Identificação Civil. 

Esse sistema tem a finalidade de instituir documento único dos cidadãos 

chamado Registro de Identificação Civil (RIC) e o Cadastro Nacional de 

Registro de Identificação Civil.  

A identificação biométrica dos eleitores, que nestas eleições será 

utilizada por cerca de um milhão de pessoas em 60 municípios, deverá 

ser o ponto de partida para a criação do documento único.  

CAMPANHAS  

Outro convênio permite que o TSE e o Ministério da Justiça atuem de 

forma conjunta na apuração de irregularidades no financiamento de 

campanhas eleitorais e de atividades partidárias.  

Essa parceria viabiliza que o Tribunal utilize, na apuração da origem de 

dinheiro aplicado nas campanhas, programas de computador do 

Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro, do Ministério da 

Justiça.  

SEGURANÇA  

O ministro Lewandowski e o diretor-geral do Departamento da Polícia 

Federal, Luiz Fernando Corrêa, assinam um termo de cooperação 

técnica que dispõe sobre a atuação da PF e da Justiça Eleitoral na 

segurança das eleições e na condução de inquéritos para apurar crimes 

eleitorais.  

Ao TSE competirá autorizar e fiscalizar as operações da PF na área 

eleitoral, promover eventos de capacitação técnica com vagas para 

policiais federais, entre outras ações de integração.  

Já a Polícia Federal deverá dar amplo conhecimento ao TSE dos 

planejamentos operacionais e resultados das missões policiais e 

fornecer, anualmente, relatório comparativo do número de inquéritos 

instaurados e quantidade de pessoas indiciadas por crime eleitoral, 

contendo mapas, gráficos, tabelas ou outra especificidade solicitada 

pelo TSE.  

O termo de cooperação técnica resguarda o sigilo de dados do cadastro 



Ministério da Justiça        
 

Projeto: MJ/SE-RIC Emissão: 19/05/2014 Arquivo: 20140519 MJ RIC - RT Clipping de Noticias_Projeto RIC.doc Pág.186/325 
Confidencial. 

Este documento foi elaborado pela Universidade de Brasília (UnB) para a MJ/SE. 
É vedada a cópia e a distribuição deste documento ou de suas partes sem o consentimento, por escrito, da MJ/SE. 

de eleitores, como filiação, data de nascimento, estado civil, profissão, 

escolaridade, telefone e endereço, condicionando o acesso a essas 

informações à existência de autorização judicial. Esse acordo terá 

duração de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período. 

(Agência TSE) 

Fonte: Diário do Pará – Online; 

Avaliação: Positivo;  

 

o PF e Justiça Eleitoral assinam acordo para combater corrupção nas 

eleições 

09 de setembro de 2010 

Parceria prevê investigação conjunta em financiamento de campanhas e 

identificação Publicidade  

A Polícia Federal e o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) oficializam nesta 

quinta-feira (9) uma parceria para combater a corrupção nas eleições. 

São três acordos no total, dois para investigar crimes eleitorais e um 

para facilitar a identificação dos eleitores.  

O primeiro convênio prevê uma atuação conjunta dos dois órgãos na 

fiscalização de financiamentos para campanhas e partidos. O tribunal 

terá acesso a programas de computador do Laboratório de Tecnologia 

Contra Lavagem de Dinheiro, do Ministério da Justiça, que comanda a 

PF.  

Os programas unem técnicas e métodos para a produção de 

informações sobre crimes que disfarçam a origem de recursos ilegais. É 

uma forma de rastrear o dinheiro que abastece o caixa das campanhas 

e constatar se existem recursos doados não declarados.  

Será ainda assinado ainda um termo de cooperação técnica para o 

trabalho de fiscalização de crimes durante o processo eleitoral. Na 

prática, o TSE vai autorizar operações da PF na área eleitoral e treinar 

agentes para esse tipo de investigação.  

Por sua vez, a Polícia Federal deverá prover o tribunal com todas as 

informações sobre planos e resultados das operações na área. Todo 
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ano, deverá fornecer relatório com inquéritos, pessoas, mapas, gráficos 

e tabelas.  

O último acordo vai integrar os títulos dos eleitores (e as informações 

contidas neles) ao Registro de Identificação Civil (RIC), espécie de nova 

carteira de identidade que está sendo desenvolvida pelo Ministério da 

Justiça.  

Mais moderno, o sistema vai agregar vários tipos de informação do 

cidadão num só documento, preservando dados privados da pessoa. 

Fonte: R7; 

Avaliação: Positivo; 

 

o Acordos entre Ministério da Justiça e TSE visam garantir segurança nas 

eleições 

09/09/2010 | Perícia Criminal | Agência Senado | Especial eleições | BR 

Avaliação: Positivo; 

 

o  Acordos entre Ministério da Justiça e TSE visam garantir segurança nas 

eleições 

09/09/2010 | Perícia Criminal | UOL Notícias | Eleições | BR 

Avaliação: Positivo; 

 

o  TSE e Ministério da Justiça assinam acordo para combater 

irregularidades nas eleições 

09/09/2010 | Perícia Criminal | Diário do Pará - Online | Brasil | PA 

Avaliação: Positivo; 

 

o  MJ e TSE firmam parceria contra crimes eleitorais 

09/09/2010 | Perícia Criminal | Investimentos e Notícias | BR 

Avaliação: Positivo; 
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o  ELEIÇÕES 2010: TSE e MJ assinam termo sobre financiamento de 

campanhas 

09/09/2010 | Polícia Federal | Diário Catarinense | Política | SC 

Avaliação: Positivo; 

 

o  Futuro pode ter só um documento 

09/09/2010 | Perícia Criminal | Pernambuco.com | PE 

Avaliação: Positivo; 

 

o  TSE e MJ criam cadastro para coibir fraudes em campanhas eleitorais 

09/09/2010 | Perícia Criminal | Jornal do Commércio RJ - Online | RJ 

Avaliação: Positivo; 

 

o  Acordos entre Ministério da Justiça e TSE visam garantir segurança nas 

eleições 

09/09/2010 | Perícia Criminal | Folha.com | BR 

Avaliação: Positivo; 

 

o  Software contra lavagem de dinheiro só será usado se necessário, diz 

presidente do TSE 

09/09/2010 | Perícia Criminal | Cleber Toledo.com.br | Eleições 2010 | 

TO 

Avaliação: Positivo; 

 

o  TSE e Ministério da Justiça assinam convênio para criar cadastro que 

visa coibir fraudes em campanhas eleitorais 

09/09/2010 | Perícia Criminal | JB Online | Economia | BR 

Avaliação: Positivo; 
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o  TSE e MJ assinam termo sobre financiamento de campanhas 

10/09/2010 | Perícia Criminal | O Tempo | Política | MG 

Avaliação: Positivo; 

 

o  TSE fiscalizará lavagem de dinheiro em tempo real 

10/09/2010 | Perícia Criminal | Zero Hora | Política | RS 

Avaliação: Positivo; 

 

o TSE e Planalto fecham acordos de cooperação 

10/09/2010 | Perícia Criminal | Jornal de Hoje - Nova Iguaçu | RJ 

Avaliação: Positivo; 

 

o  TSE: software que rastreia contas só será usado se for necessário 

10/09/2010 | Perícia Criminal | Folha de Pernambuco | Política | PE 

Avaliação: Positivo; 

 

o  TSE assina acordo contra crimes 

10/09/2010 | Perícia Criminal | Folha de S. Paulo | Especial | BR 

Avaliação: Positivo; 

 

o  Justiça Eleitoral firma acordo contra crimes financeiros 

10/09/2010 | Perícia Criminal | Folha de Londrina | Folha Política | PR 

Avaliação: Positivo; 

 

o  TSE faz acordo contra lavagem 

10/09/2010 | Perícia Criminal | Valor Econômico | Política | BR 

Avaliação: Positivo; 

 

o  TSE vai monitorar lavagem de dinheiro na campanha 

10/09/2010 | Perícia Criminal | O Progresso | Política | MS 

Avaliação: Positivo; 
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o  TSE e Justiça assinam três convênios 

10/09/2010 | Perícia Criminal | Fenapef | Nacional | BR 

Avaliação: Positivo; 

 

o Vários documentos em um só chip 

14 de setembro de 2010 

Os brasileiros ganharão uma nova identidade. O documento servirá 

como identificador não só na vida comum como na digital. E reunirá, em 

um só cartão, uma porção de dados. Só não se sabe ainda exatamente 

o quê.  

O Registro de Identificação Civil (RIC) deve chegar a alguns brasileiros 

ainda em 2010. Ele parece um cartão de banco com chip e guardará 

documentos como CPF, carteira de motorista e título de eleitor, além de 

informações como filiação e tipo sanguíneo.  

A proposta é que ele desburocratize o uso e garanta mais segurança. O 

RIC cadastrará os brasileiros biometricamente e atrelará um número de 

dez dígitos às impressões digitais.  

Um sistema parecido já foi adotado há três anos em Portugal (o Cartão 

de Cidadão) e está sendo implementado no Chile. O RIC brasileiro deve 

dar acesso a serviços públicos e privados.  

Além de armazenar informações biométricas, o chip de 64Kb suporta 

aplicativos. Poderia ser usado, por exemplo, para transporte público ou 

cartão de crédito.  

"O chip pode ter chaves para várias coisas. De cadastro na previdência 

a parcerias público-privadas", diz Rafael Thomaz Favetti, coordenador 

do Comitê Gestor do RIC criado pelo Ministério da Justiça.  

O advogado Marcel Leonardi, professor da Fundação Getúlio Vargas, 

teme a insegurança. "O sistema ignora o princípio básico de você ter 

credenciais diferentes para finalidades distintas para que, em caso de 

falha, o sistema inteiro não se comprometa. Basta pensar: você não usa 

a mesma chave para o carro e a casa", diz Leonardi.  
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O diretor do Instituto Nacional de Identificação (INI) da Polícia Federal, 

Marcos Elias Araújo, explica que o chip não armazenará todas as 

informações. "A única coisa que ele vai ter são os dados que já estão no 

RG e links para as bases de dados."  

O fato é que esses links levariam a diferentes bases de dados. Mesmo 

assim, o governo diz que o documento é seguro. "Você pode pegar toda 

a estrutura de segurança do atual RG e multiplicar por mil", diz Favetti.  

Para Renato Martini, presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da 

Informação (ITI), órgão ligado à Casa Civil, o que garantirá a segurança 

do novo sistema é a biometria. "O nome estará vinculado às digitais de 

forma unificada em todo o território nacional. O brasileiro não poderá 

mais ter 15 identidades. Isso mata as fraudes."  

Os primeiros RICs deverão chegar às mãos de moradores de cidades 

como Coité do Nóia (AL), Cabedelo (PB), Piripiri (PI) e Nuporanga (SP). 

Certificado digital pode evitar violação O Instituto Nacional de Tecnologia 

da Informação (ITI) quer que o chip tenha um certificado digital. Ele 

funcionaria como uma assinatura eletrônica que permitiria acessar 

serviços como voto em trânsito pela internet. "Estamos migrando para a 

vida civil eletrônica. Todos os sistemas do governo estão se tornando 

digitais", diz Martini. O problema é que o certificado digital encarece 

muito o documento - enquanto a carteira comum sairia por cerca de R$$ 

15, o certificado elevaria o preço para até R$$ 150. A solução proposta 

pelo governo é a que a certificação seja opcional. Quem quiser, paga.  

Ele nasce como um documento de identificação civil tanto no mundo 

físico quanto no eletrônico."  

Célio Ribeiro, Presidente da Associação das Empresas de Identificação 

em Tecnologia Digital (Abrid) Público 100 mil pessoas Devem receber o 

RIC até o final deste ano, segundo estimativa do Ministério da Justiça. O 

documento será federal, mas emitido pelos Estados.  

Fonte: A Gazeta Online – ES 

Avaliação: Positivo e Negativo; 
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o Novo modelo vale a partir de outubro 

15 de setembro de 2010 

Embora comece a valer a partir de outubro, os cidadãos sergipanos 

ainda não têm data para receber o novo documento de identidade. 

Instituído pela lei 12.058, publicada há quase um ano, o Registro de 

Identidade Civil (RIC) vai reunir de forma mais segura dados como CPF 

e título de eleitor em um documento com numeração única. Embora 

Sergipe já tenha participado das primeiras reuniões para a implantação 

do novo sistema nacional de registro civil, regulamentado pelo decreto 

7.166, a previsão é de que as antigas células de identidade não sejam 

substituídas em pelo menos dois anos.  

No entanto, isso não significa que os antigos documentos vão perder a 

validade. De acordo com o diretor do Instituto de Identificação, Everett 

Ferreira, o órgão ainda precisa passar por algumas mudanças antes de 

começar a emitir os novos documentos de identidade. "O nosso sistema 

ainda não é digitalizado, então não dá para confeccionar as novas 

carteiras. Então, pelo menos até o próximo ano acredito que não 

teremos ainda as novas identidades, mas isso já está em andamento", 

afirmou.  

O próprio Everett afirmou já ter participado das reuniões para a adesão 

dos Estados ao Sistema Nacional de Registro de Identificação Civil, 

criado pelo decreto 7.166. "A maioria dos Estados aprovou o novo 

documento de identidade. Essa é a realidade hoje, isso tem que ser 

realmente feito em todo o país, por causa da segurança", afirmou o 

diretor do Instituto de Identificação.  

A legislação prevê ainda um orçamento próprio para a implantação e 

manutenção do novo sistema nacional de registro civil. O diretor do 

Instituto de Identificação afirmou que já estão sendo garantidos recursos 

nesse sentido. "Já estamos reservando parte da nossa arrecadação 

para complementar os investimentos do governo federal. 

Provavelmente, isso vai incluir a participação da Caixa Econômica e 

outras instituições governamentais que tenham interesse no novo 

sistema", disse Everett Ferreira.  
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A lei 12.058 prevê que o governo federal comece a emitir as primeiras 

cédulas de entidade a partir do próximo mês, ainda que a comissão para 

administrar o novo sistema de identificação civil só tenha sido criado em 

maio deste ano. O RIC, que vai substituir gradualmente as atuais 

cédulas de identidade, é um cartão magnético que conterá, em um 

microchip, informações como o atual RG, CPF, carteira de habilitação e 

título de eleitor, além de foto 3x4, assinatura e digitais  

do cidadão. A legislação não prevê um prazo para que os antigos 

documentos percam a validade, informação ressaltada pela Polícia 

Federal.  

Os locais que exigem porte de RG para determinadas atividades terão 

que colocar equipamentos que possam ler as informações contidas no 

chip do novo Registro de Identificação Civil. Inicialmente, os passaportes 

não devem estar dentro do projeto do registro único nacional, já que o 

seu número de identificação segue uma norma internacional.  

Fonte: Jornal da Cidade – Online; 

Avaliação: Positivo e Negativo; 

 

o Cinco Estados e o DF são escolhidos para emitir nova carteira de 

identidade 

16 de setembro de 2010 

Cartão com chip eletrônico substituirá as cédulas de RG gradualmente a 

partir de dezembro deste ano; escolha dos estados foi feita durante 

reunião, em Brasília Priscila Trindade - estadão.com.br  

SÃO PAULO - Os Estados de Alagoas, Bahia, Maranhão, Rio de 

Janeiro, Santa Catarina e o Distrito Federal serão os primeiros a 

participarem do projeto-piloto da nova carteira de identidade, chamada 

de Registro de Identidade Civil (RIC).  

A escolha dos estados foi feita durante uma reunião, em Brasília, na 

quarta-feira, 15, pelo Comitê Gestor do Sistema Nacional de Registro de 

Identificação Civil, coordenado pelo Ministério da Justiça.  

O cartão substituirá gradualmente as cédulas de RG a partir de 
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dezembro deste ano é um número único de registro de identidade civil - 

disponível por meio de um cartão magnético com impressão digital e 

chip eletrônico.  

Com o tempo, o RIC poderá agregar futuramente a função de outros 

documentos, como, por exemplo, o título de eleitor, CPF e PIS-Pasep 

em um só documento.  

A previsão é emitir 2 milhões de cartões RIC no lançamento do cartão. A 

substituição da carteira de identidade pelo RIC será feita ao longo de 9 

anos.  

O cartão incluirá, obrigatoriamente, nome, sexo, data de nascimento, 

foto, filiação, naturalidade, assinatura, impressão digital do indicador 

direito, o órgão emissor, local e data de expedição e de validade. 

Fonte: Estadão.com.br; 

Avaliação: Positivo;  

 

o DOCUMENTO ÚNICO - Identidade com chip começará a ser emitida 

ainda neste ano 

17 de setembro de 2010 

O Instituto Nacional de Identificação (INI) da Polícia Federal pretende 

emitir, até o final deste ano, de 100 mil a 200 mil registros de identidade 

civil (RIC), a nova carteira de identidade equipada com um chip que vai 

permitir ao cidadão exercer todos os seus direitos com um único 

documento. Ainda não está prevista, no entanto, a data de início da 

emissão dessas carteiras.  

Além de simplificar a vida do brasileiro, o RIC traz dispositivos contra a 

falsificação, o que evitará fraudes a partir do roubo da carteira de 

identidade. O novo documento também permitirá a criação de um banco 

de dados único com as digitais dos brasileiros, compartilhado entre os 

órgãos de segurança dos estados e dos municípios.  

"Isso vai aumentar muito a eficácia da perícia criminal brasileira e tornar 

realidade o que hoje se vê nos programas de televisão sobre 

laboratórios criminais", disse o deputado William Woo (PPS-SP), autor 
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de uma emenda que viabilizou os convênios para confecção do 

documento.  

"A Polícia Federal não tem pessoal nem postos suficientes para emitir a 

carteira em todo o território nacional. Era preciso permitir o convênio 

com os estados, assim como ocorre nas emissões das carteiras de 

motorista", argumenta o deputado. Atualmente, dos 26 estados 

brasileiros, 19 já estão conveniados e outros 5 manifestaram o interesse 

de se credenciar.  

Custos de implantação - O custo da nova tecnologia, de acordo com o 

INI, é de aproximadamente 800 milhões de dólares (R$ 1,4 bilhão) para 

instalação do projeto e emissão de 170 milhões de carteiras. Essa 

despesa ficará a cargo da União. "É um valor relativamente pequeno, se 

for levado em consideração que os bancos investem R$ 1 bilhão por ano 

em tecnologia para garantir a segurança na identificação dos clientes, 

de acordo com a Febraban [Federação Brasileira dos Bancos]", disse o 

assessor do INI Paulo Ayran. A previsão é que, em nove anos, todos os 

documentos emitidos no País estejam nesse novo modelo.  

A nova identificação foi prevista pela Lei 9.454/97, criada a partir de um 

projeto do senador Pedro Simon (PMDB-RS). Mas a proposta só pôde 

ser colocada em prática a partir do ano passado, depois que a lei foi 

alterada por emenda do deputado William Woo à Medida Provisória 

462/09.  

Além disso, a regulamentação da Lei 9.454/97 só ocorreu em maio 

deste ano, o que atrasou o cronograma do INI. Inicialmente, a previsão 

era emitir 2 milhões de documentos ainda em 2010. 

Fonte: Jornal da Câmara; 

Avaliação: Positivo;  

o Identificação será 100% digital em 2018 

17 de setembro de 2010 

Nas eleições deste ano, o eleitor deverá apresentar, além do título de 

eleitor, um documento de identificação com fotografia. A exigência é 

prevista pela Lei 12034\/2009.  
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Mas o número de eleitores que ficarão de fora do processo eleitoral este 

ano, por não terem um dos dois documentos, é desconhecido dos 

órgãos de controle e emissão brasileiros, essencialmente por não haver 

um cruzamento de informações que possa mensurar o número de 

potenciais abstenções que a nova exigência possa causar.  

O Registro Geral (RG), conhecido popularmente por carteira de 

identidade, por exemplo, não é um cadastro nacionalizado. Assim, um 

cidadão pode tirar até 27 RGs diferentes, um em cada Estado da 

federação.  

Estima-se que existam, hoje, 150 milhões de carteiras de identidade no 

Brasil-o que não necessariamente quer dizer que 150 milhões de 

brasileiros possuam o documento.  

Segundo o Instituto Nacional de Identificação Civil da Polícia Federal, a 

emissão do documento e seu controle fica a cargo dos órgãos 

estaduais.  

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) só tem domínio sobre o número de 

títulos de eleitor que são emitidos.  

Em 2005, o então ministro do TSE, Augusto Veloso, estimava que 30 

milhões de brasileiros não tinham documento com foto, mas nenhum 

órgão confirma o número.  

A exigência dos dois documentos foi, para estas eleições, a maneira 

encontrada pelo TSE de combater fraudes, como o comparecimento de 

uma outra pessoa no lugar do eleitor verdadeiro nas urnas. Na TV, uma 

propaganda bem humorada lembra o eleitor que até o dia 23 de 

setembro, é possível tirar uma segunda via do título. Segundo pesquisa 

do Datafolha realizada de 8 a 9 de setembro , 94% dos eleitores se 

dizem cientes da necessidade de apresentarem dois documentos para 

votar. Em todas as regiões do país, esse percentual se repete, 

mostrando que eventuais problemas são localizados.  

A identificação biométrica, em que o eleitor é identificado pela impressão 

digital, só atingirá 100% do eleitorado em 2018. "Um dos maiores 

problemas é o alto custo da operação, de se recadastrar 140 milhões de 
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eleitores", alega o secretário de Tecnologia da Informação do TSE, 

Giuseppe Janino. Em outubro, 1,2 milhões de eleitores serão 

identificados por biometria, espalhados em 60 municípios e 23 Estados.  

Outra medida, projetada para os próximos nove anos, é a criação do 

Registro de Identidade Civil, o chamado RIC, um cartão de identificação 

nacional que começará a substituir as cédulas de RG a partir de 

dezembro deste ano. Nome, sexo, nacionalidade, data de nascimento, 

foto, filiação, naturalidade, assinatura, impressão digital do indicador 

direito, órgão emissor, local de expedição, data de expedição e data de 

validade do cartão são dados que vão obrigatoriamente constar no RIC. 

O número do antigo RG, título de eleitor, e CPF são optativos. Haverá 

ainda um campo de observações, também optativo, que poderá trazer 

outras informações, como tipo sanguíneo e se a pessoa é doadora de 

órgãos ou não. A expectativa é de emitir 100 mil cartões RIC ainda em 

2010; 2 milhõesem2011; 8 milhões em 2012 e 20 milhões\/ano a partir 

de2013. O custo estimado da operação é de 850 milhões de dólares.  

O Ministério da Justiça coordenará o RIC com a participação dos 

ministérios da Defesa, Fazenda, Planejamento, Trabalho, Previdência 

Social, da Saúde, Desenvolvimento Agrário e Casa Civil. (VL) 

Fonte: Valor Econômico; 

Avaliação: Positivo; 
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o Nova Carteira de Identidade no DF 

17 de setembro de 2010 

O Ministério da Justiça definiu os estados que participarão do projeto-

piloto do cartão de Registro de Identificação Civil (RIC). Distrito Federal, 

Alagoas, Bahia, Maranhão, Rio de Janeiro e Santa Catarina serão os 

primeiros estados a emitir a nova identidade digital, que vai substituir as 

cédulas de Registro Geral (RG) a partir de dezembro. A substituição da 

Carteira de Identidade será feita, gradualmente, ao longo de nove anos. 

A nova Identidade será um cartão magnético com impressão digital e 

chip eletrônico, e incluirá nome, sexo, data de nascimento, foto, filiação, 

naturalidade e assinatura. 

Fonte: Correio Braziliense; 

Avaliação: Positivo; 

 

o Bahia deverá testar nova carteira de identidade 

18 de setembro de 2010 

A Bahia é um dos cinco estados brasileiros selecionados, além do 

Distrito Federal, para implantar o projeto piloto de implantação da nova 

carteira de identidade, batizada de registro de identificação civil (RIC). 

Apenas duas unidades federativas devem ser escolhidas, e a Bahia é 

forte candidata.  

A emissão da nova identidade terá início em 1º de dezembro, e a 

previsão do Ministério da Justiça é que sejam expedidos 100 mil cartões 

no lançamento, número que deve chegar a dois milhões ao longo de 

2011. Além da Bahia, foram indicados como estados candidatos a 

receber o projeto Alagoas, Maranhão, Rio de Janeiro e Santa Catarina, 

além do Distrito Federal.  

De acordo com Priscila Foscia, papiloscopista e assessora do Instituto 

Nacional de Identificação do Departamento da Polícia Federal em 

Brasília, a Bahia e o Distrito Federal deverão ser os primeiros da lista a 

implantar o projeto.  
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Favoritismo  

Depende apenas de uma avaliação técnica para que o Comitê Gestor do 

Sistema Nacional de Registro de Identificação Civil (Sinric), órgão 

responsável pela gestão do sistema, bata o martelo. Priscila explica que 

o favoritismo da Bahia deve-se ao fato de o Estado já utilizar o Afis - 

sistema automatizado de busca de impressão digital -, que está 

interligado ao órgão central (Polícia Federal). A proposta do Ministério da 

Justiça é que cada cidadão possua apenas um número de identificação. 

Fonte: A Tarde; 

Avaliação: Positivo; 

 

o SDS promove encontro para implantação do Registro de Identificação 

Civil (RIC) 

29 de setembro de 2010 

A Secretaria de Defesa Social (SDS) promove nesta quinta-feira um 

encontro entre diretores de institutos de identificação do Nordeste para 

debater a implantação do Registro de Identificação Civil (RIC) identidade 

única para todos os brasileiros.  

O novo documento de identificação estará valendo já no final deste ano. 

Pernambuco foi um dos primeiros estados contemplados em razão de já 

possuir eleitores cadastrados biometricamente pelo TER/TSE, uma vez 

que esse banco de dados será utilizado pelo governo federal para o 

lançamento da nova identidade.  

Participam do encontro o diretor do Instituto Nacional de Identificação do 

Departamento da Polícia Federal e do Instituto Tecnológico de 

Identificação da Casa Civil e representantes da Associação Brasileira de 

Identificação Digital (Abrid).  

Fonte: Pernambuco.com; 

Avaliação: Positivo; 
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o Identidade única em debate 

30 de setembro de 2010 

Diretores de institutos de identificação de todo o Nordeste se encontram 

hoje, no Recife, para debater a implantação do Registro de Identificação 

Civil (RIC), identidade única para todos os brasileiros. A reunião 

acontece a partir das 9h, no Hotel Atlante Plaza, em Boa Viagem, na 

Zona Sul. O diretor do Instituto de Identificação Tavares Buril, de 

Pernambuco, delegado Jandir Carneiro, representa o Estado no 

encontro. Participam ainda representantes do Instituto Nacional de 

Identificação da Polícia Federal. A nova identificação entrará em vigor 

até o fim do ano. Pernambuco foi um dos estados contemplados em 

razão de já possuir eleitores cadastrados biometricamente pelo Tribunal 

Regional Eleitoral. Esse banco de dados será utilizado pelo governo 

federal para o lançamento da nova identidade. 

Fonte: Jornal do Commercio PE; 

Avaliação: Positivo; 

 

o Identificação biométrica foi utilizada em 60 cidades do país 

04 de outubro de 2010 

As eleições de domingo marcaram a expansão do projeto de votação 

biométrica do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O processo, que 

identifica os eleitores por meio de suas impressões digitais, foi realizado 

em 60 cidades do país, abrangendo 1,2 milhão de eleitores. A tecnologia 

havia sido testada em 2008 nos municípios de Colorado do Oeste (RO), 

Fátima do Sul (MS) e São João Batista (SC), em um universo de 45 mil 

eleitores.  

O recurso da biometria traz como principal apelo a segurança no 

momento da identificação para o voto. Como as impressões digitais são 

únicas, essa tecnologia elimina a possibilidade de um eleitor votar no 

lugar de outra pessoa.  

Após apresentar seu título aos mesários, que digitam a informação em 
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um terminal ligado a urna eletrônica, o eleitor posiciona seu dedo no 

leitor biométrico instalado no equipamento para liberar a utilização da 

urna, eliminando a necessidade da intervenção do mesário. Se por 

algum motivo, o sensor não reconhece a digital, o eleitor é identificado 

através de seu documento de identidade.  

"Essas ocorrências são registradas pelo sistema de cada seção, o que 

aumenta o nosso controle no caso de uma eventual denúncia de 

fraude", explicou Edmir Francisco Pereira, chefe do cartório eleitoral de 

Nuporanga, cidade a 391 km de São Paulo.  

Com exatos 7.004 habitantes, a estância climática de Nuporanga, que 

busca desenvolver suas receitas ligadas ao turismo, mas que tem como 

sua principal fonte de renda a produção de cana-de-açúcar e a indústria 

de abate de aves, foi a única cidade do Estado incluída na votação 

biométrica deste ano, justamente por se enquadrar na determinação de 

revisão do eleitorado determinada pelo TSE, baseada em critérios como 

número de eleitores superior a 65% da população.  

Após o recadastramento, Nuporanga teve uma redução de 11,3% em 

seu colégio eleitoral, passando de 5.539 para os atuais 4.928 eleitores.  

A iniciativa foi realizada de dezembro a maio deste ano e incluiu a 

utilização de kits biométricos enviados pelo TSE para a formação do 

novo banco de dados com as fotos e digitais dos eleitores.  

Assim como em outras cidades, o processo envolveu ainda o 

treinamento dos mesários e a realização de uma simulação da votação 

biométrica em agosto, com a participação de 226 eleitores. "A população 

assimilou bem o sistema e a votação deste domingo transcorreu sem 

dificuldades", afirmou César Antonio Coscrato, juiz eleitoral da cidade.  

Mesmo com pequenos problemas na identificação de alguns eleitores, 

os moradores de Nuporanga destacaram as vantagens da biometria. 

"Foi bem mais fácil e rápido do que nas outras vezes", afirmou o 

aposentado Pedro Rubin. "O processo fica muito mais ágil para todos", 

disse Yara Saia Bianco, presidente de mesa. "Alguns tiveram problemas, 

mas é normal por ser a primeira vez. Tem que aperfeiçoar e levar para 

todo o país", acrescentou o soldador José Maulin.  



Ministério da Justiça        
 

Projeto: MJ/SE-RIC Emissão: 19/05/2014 Arquivo: 20140519 MJ RIC - RT Clipping de Noticias_Projeto RIC.doc Pág.202/325 
Confidencial. 

Este documento foi elaborado pela Universidade de Brasília (UnB) para a MJ/SE. 
É vedada a cópia e a distribuição deste documento ou de suas partes sem o consentimento, por escrito, da MJ/SE. 

Segundo Giuseppe Dutra Janino, secretário de Tecnologia da 

Informação do TSE, a intenção é alcançar 100% do eleitorado em 2018. 

Para 2011, a meta é cadastrar 13 milhões de pessoas no processo 

biométrico. "As vantagens ultrapassam a esfera do TSE. Essa base de 

dados que estamos formando contribuirá para a realização do projeto 

RIC (Registro de Identidade Civil). Teremos um documento confiável e 

único para todos." 

Fonte: Valor Econômico; 

Avaliação: Positivo; 

 

o DF deve substituir RG a partir de dezembro 

04 de outubro de 2010 

O Distrito Federal e a Bahia são os favoritos para dar início à 

implementação do cartão eletrônico que deve substituir o Registro Geral 

(RG) dos brasileiros. O novo documento, o Registro de Identidade Civil 

(RIC), começa a circular nos estados escolhidos a partir de dezembro. 

Seis localidades brasileiras se candidataram, entre elas Rio de Janeiro, 

Santa Catarina, Alagoas e Maranhão. Formado pelo Ministério da 

Justiça, o Comitê Gestor do Sistema Nacional de Registro de 

Identificação Civil (SNRIC) deve escolher, nesta sexta-feira, as duas 

regiões tecnologicamente mais aptas para dar início à substituição. O 

trabalho deve durar cerca de nove anos.  

A primeira emissão, em dezembro deste ano, será de 100 mil cartões. 

Em 2011, mais 2 milhões de RICs devem ser emitidos. Para evitar 

clonagem e falsificação, os documentos virão com 16 itens de 

segurança (veja arte) e impressão digital registrada em chip eletrônico. 

O investimento no projeto até 2019 será de cerca de US$ 850 milhões. 

O ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto, ressaltou a importância da 

implementação do RIC. O Brasil precisa de um novo documento de 

identidade, mais moderno, mais seguro. Um documento que facilite a 

vida do cidadão, o seu dia a dia. A nova identidade brasileira é moderna, 

tem muitos elementos de segurança. Com o novo documento, será mais 
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fácil combater fraudes , garante.  

Sérgio Torres, integrante do comitê gestor, explica que os dois estados 

que darão início à gradual substituição do RG não serão escolhidos 

politicamente, mas tecnicamente. Isto porque devem estar 

tecnologicamente preparados para trabalhar conectados ao órgão 

central do RIC, que é o Instituto Nacional de Identificação da Polícia 

Federal, que funciona no Ministério da Justiça. Cada documento será 

registrado nacionalmente com os dados do cidadão.  

Fusão - Torres lembra que, com o tempo, a nova identidade deve 

agregar outros documentos. Entre eles estão o Título de Eleitor, o 

Cadastro Nacional de Pessoa Física (CPF), a Carteira de Trabalho e 

Previdência Social (CTPS) e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). 

O RIC seria um documento único. No projeto atual, ele convive com os 

demais documentos. Por enquanto, ele não extingue o RG nem os 

outros. Ele só vai estar completo em nove anos. Ao longo do tempo, a 

medida que for implementado, é natural que alguns documentos sejam 

extintos afirma.  

De acordo com Torres, o Título de Eleitor deve ser o primeiro a se fundir 

com a nova carteira de identidade. Isso porque, segundo ele, em alguns 

estados brasileiros, as eleições já foram feitas a partir da impressão 

digital dos cidadãos. Em alguns municípios, os eleitores já votaram com 

a biometria, isto é, com a digital. Foi dessa forma, por exemplo, que em 

algumas localidades de São Paulo os eleitores se identificaram. O RIC 

carrega um chip com a biometria. Colocado em uma máquina, será 

conferida sua autenticidade e a identidade do usuário , conclui.  

O Diretor do Instituto Nacional de Identificação da Polícia Federal, 

Marcos Elias, explica que a proposta é que, terminados os nove anos de 

transição, os brasileiros tenham substituído totalmente as carteiras de 

identidade. O novo documento dispensará até mesmo os cartões de 

crédito e débito nas transações bancárias. Como ele tem o chip, a 

certificação digital é tudo que o banco vai precisar para realizar 

transações. Esse modelo já é utilizado em vários outros países, 

principalmente na Europa. Portugal, Alemanha e Espanha são exemplos 
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de países que já trabalham com o RIC , exemplifica. 

Fonte: Correio Braziliense; 

Avaliação: Positivo; 

 

o Registro Único de Identidade deve entrar em vigor ainda neste mês 

09 de outubro de 2010 

A partir deste mês, os brasileiros já deverão ter acesso a um novo 

documento, que aposentará os tradicionais. Trata-se do Registro Único 

de Identidade Civil (RIC), um cartão magnético que conterá, através de 

chip, informações como RG, CPF, carteira de habilitação e título de 

eleitor, além de foto 3x4, assinatura e digitais do cidadão. Segundo 

estimativas do governo federal, até 2017 cerca de 150 milhões de 

pessoas deverão ser cadastradas pelo RIC.  

O novo cartão é feito de policarbonato e impresso a laser, em várias 

camadas. Através dele, a Polícia Federal acredita que os riscos de 

falsificação de documentos diminuirão. Hoje, um mesmo cidadão pode 

fraudar um registro de identidade diferente em cada estado do país. 

Com a unificação dos dados, isto será mais difícil de acontecer.  

Outra peculiaridade do RIC é o fato de o cidadão poder escolher quais 

informações deverão estar contidas nele. É obrigatória apenas a 

presença no RG. Inicialmente, os passaportes não estão dentro do 

projeto, tendo em vista que seu número de identificação segue norma 

internacional. A lei que determina a implantação do documento foi 

aprovada no ano passado e a previsão orçamentária inicial é de 

aproximadamente R$ 200 milhões.  

Como retirar o RIC?  

Para retirar o RIC o cidadão deverá se dirigir a um posto de atendimento 

ao cidadão, onde será coletada a assinatura digital, a foto e as 

impressões digitalizadas da pessoa, nome, data de nascimento, filiação 

e sexo. Estas informações serão enviadas aos órgãos regionais e, 

posteriormente, retransmitidas ao órgão central de Brasília. As digitais 

do indivíduo serão conferidas com as demais inseridas num arquivo de 
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dados.  

A partir daí, um número será gerado e ficará arquivado num cadastro 

nacional. Em seguida, o órgão central enviará o número do registro ao 

órgão regional, para que o documento seja expedido. Em função da 

centralização dos dados, poderá ser emitida uma segunda via em 

qualquer lugar do país. Em Nova Friburgo ainda não há previsão de 

quando os cidadãos poderão requerer o RIC. 

Fonte: A Voz da Serra; 

Avaliação: Positivo; 

 

o Está chegando o novo modelo de carteira de identidade 

10 de outubro de 2010 

Mais segurança e comodidade. Essas são as duas vantagens principais 

que a "nova carteira de identidade do brasileiro", chamada de Registro 

de Identificação do Cidadão (RIC), trará a partir de dezembro deste ano.  

O RIC é um documento único que vai funcionar como uma espécie de 

"raio-x" do cidadão: nome, sexo, nacionalidade, data de nascimento, 

foto, filiação, naturalidade, assinatura, impressão digital, órgão emissor e 

local e data de emissão estarão nesse documento, que terá um chip de 

armazenamento de dados e uma espécie de código de barras que vai 

funcionar como identificador da pessoa.  

Ou seja, quando você chegar em um local que tiver disponível uma 

maquininha (semelhante às de cartão de crédito já existentes) seu RIC 

será inserido ali e a sua identificação total estará disponível na tela. 

Além de possuir um chip, que dificulta fraudes e falsificações do 

documento, o RIC será ligado a um órgão central de controle, que será a 

Polícia Federal (PF), como ocorre hoje com os passaportes (aliás, os 

passaportes também deverão ser confeccionados nos mesmos moldes 

do RIC em curto prazo). Com isso, aumenta a segurança para o 

cidadão, pois será mais difícil uma pessoa se passar por outra.  

"O número do RIC será um indexador, ou seja, por meio dele você 

achará todos os outros. Os outros números não deixarão de existir, mas 
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com o passar do tempo e a estabilidade do RIC, as pessoas poderão 

usar somente o número único", explica o secretário Executivo do 

Ministério da Justiça, órgão que coordena o Comitê Gestor do Sistema 

Nacional de Registro de Identificação Civil, Rafael Favetti. O RIC será 

feito de policarbonato, um material mais seguro e difícil de ser copiado.  

Fonte: Hora H; 

Avaliação: Positivo; 

 

o Comitê define estados que iniciam testes do RIC ainda este ano 

21 de outubro de 2010 

Bahia, Rio de Janeiro, DF e quatro cidades de Goiás, Tocantins, Rio 

Grande do Norte e Pernambuco serão os primeiros a ter a nova carteira 

de identidade. REDAÇÃO DA COMPUTERWORLD  

A partir de dezembro deste ano começam a ser expedidos os primeiros 

100 mil registros de identidade civil (RIC) - um cartão com chip que será 

a nova identidade brasileira. A Bahia, o Rio de Janeiro, o Distrito Federal 

e os municípios de Hidrolândia (GO), Ilha de Itamaracá (PE), Nizia 

Floresta (RN) e Rio Sono (TO), serão os primeiros locais a contarem 

com o novo RIC. A definição foi feita esta semana por uma comissão 

técnica delegada pelo Comitê Gestor do RIC.  

Cerca de 60 mil registros serão expedidos pelo DF, RJ e BA (20 mil cada 

um). Outros 40 mil cartões RIC ficarão a cargo dos quatro municípios 

selecionados.  

"A definição dos locais, dentre aqueles que se habilitaram a expedir 

ainda em 2010 os primeiros cartões, foi feita de acordo com requisitos 

técnicos baseados na norma ISO para intercâmbio de dados 

biométricos", explica o coordenador-suplente do Comitê Gestor do RIC, 

Sérgio Torres.  

A comissão que definiu as primeiras regiões é composta por técnicos em 

tecnologia da informação do Ministério da Justiça, do Instituto Nacional 

de Identificação da Polícia Federal, do Instituto de Tecnologia da 

Informação da Casa da Civil da Presidência da República, do Tribunal 
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Superior Eleitoral, do Serviço Federal de Processamento de Dados - 

Serpro, e de institutos de identificação dos estados brasileiros.  

O RIC  

O RIC é um número único de registro de identidade civil ? disponível por 

meio de um cartão magnético com impressão digital e chip eletrônico ? 

que substituirá gradualmente as carteiras de identidade e poderá 

agregar futuramente a função de outros documentos, como, por 

exemplo, o título de eleitor, CPF e PIS-Pasep em um só documento.  

O cartão incluirá, obrigatoriamente, nome, sexo, data de nascimento, 

foto, filiação, naturalidade, assinatura, impressão digital do indicador 

direito, o órgão emissor, local e data de expedição e de validade.  

Constará também um código conhecido como MRZ (sigla em inglês para 

zona de leitura mecânica), uma sequência de caracteres de três linhas 

que agiliza o processo de identificação da pessoa e das informações 

contidas no documento.  

Para armazenar e controlar o número único de registro de identidade 

civil e centralizar os dados de identificação de cada cidadão, o governo 

criou ainda o Cadastro Nacional de Registro de Identificação Civil.  

Os 100 mil cartões serão emitidos pela Casa da Moeda. A coleta do 

dados biométricos (como impressões digitais e assinatura) será feita 

pelo Tribunal Superior Eleitoral (50%) e pelos órgãos de identificação 

estadual (os outros 50%). 

Fonte: ComputerWorld – Online; 

Avaliação: Positivo; 

 

o Sete estados terão a nova identidade civil ainda este ano 

21 de outubro de 2010 

A partir de dezembro deste ano começam a ser expedidos os primeiros 

100 mil registros de identidade civil (RIC) - um cartão com chip que será 

a nova identidade brasileira. A Bahia, o Rio de Janeiro, o Distrito Federal 

e os municípios de Hidrolândia (GO), Ilha de Itamaracá (PE), Nizia 

Floresta (RN) e Rio Sono (TO), serão os primeiros locais a contarem 
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com o novo RIC. A definição foi feita esta semana por uma comissão 

técnica delegada pelo Comitê Gestor do RIC.  

Cerca de 60 mil registros serão expedidos pelo DF, RJ e BA (20 mil cada 

um). Outros 40 mil cartões RIC ficarão a cargo dos quatro municípios 

selecionados.  

"A definição dos locais, dentre aqueles que se habilitaram a expedir 

ainda em 2010 os primeiros cartões, foi feita de acordo com requisitos 

técnicos baseados na norma ISO para intercâmbio de dados 

biométricos", explica o coordenador-suplente do Comitê Gestor do RIC, 

Sérgio Torres.  

A comissão que definiu as primeiras regiões é composta por técnicos em 

tecnologia da informação do Ministério da Justiça, do Instituto Nacional 

de Identificação da Polícia Federal, do Instituto de Tecnologia da 

Informação da Casa da Civil da Presidência da República, do Tribunal 

Superior Eleitoral, do Serviço Federal de Processamento de Dados - 

Serpro, e de institutos de identificação dos estados brasileiros.  

O RIC  

O RIC é um número único de registro de identidade civil ? disponível por 

meio de um cartão magnético com impressão digital e chip eletrônico ? 

que substituirá gradualmente as carteiras de identidade e poderá 

agregar futuramente a função de outros documentos, como, por 

exemplo, o título de eleitor, CPF e PIS-Pasep em um só documento.  

O cartão incluirá, obrigatoriamente, nome, sexo, data de nascimento, 

foto, filiação, naturalidade, assinatura, impressão digital do indicador 

direito, o órgão emissor, local e data de expedição e de validade.  

Constará também um código conhecido como MRZ (sigla em inglês para 

zona de leitura mecânica), uma sequência de caracteres de três linhas 

que agiliza o processo de identificação da pessoa e das informações 

contidas no documento.  

Para armazenar e controlar o número único de registro de identidade 

civil e centralizar os dados de identificação de cada cidadão, o governo 

criou ainda o Cadastro Nacional de Registro de Identificação Civil.  
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Os 100 mil cartões serão emitidos pela Casa da Moeda. A coleta do 

dados biométricos (como impressões digitais e assinatura) será feita 

pelo Tribunal Superior Eleitoral (50%) e pelos órgãos de identificação 

estadual (os outros 50%). 

Fonte: IDG Now!; 

Avaliação: Positivo; 

 

o Primeiro lote da nova identidade vai para Itamaracá 

21 de outubro de 2010 

Documento com chip será entregue a 10 mil pessoas até fim do ano  

Os moradores da Ilha de Itamaracá, na Região Metropolitana do Recife, 

estão entre os 100 mil primeiros do País a receber o Registro de 

Identidade Civil (RIC). O documento, que está sendo chamado de nova 

identidade brasileira, deve ser entregue até o fim do ano. O Instituto 

Nacional de Identificação (INI) escolheu a ilha porque cerca de 10 mil 

moradores locais já estão cadastrados biometricamente por causa das 

eleições 2010.  

Os dados serão aproveitados para o RIC, que será um cartão com foto e 

um chip contendo várias informações, entre digitais e números do CPF, 

Carteira de Trabalho, Carteira Nacional de Habilitação e Título de Eleitor, 

além dos dados existentes atualmente na Carteira de Identidade. 

Totalmente informatizado, o documento está sendo considerado mais 

seguro, à prova de falsificação.  

Além de Itamaracá, moradores das cidades de Hidrolândia (GO), Nizia 

Floresta (RN) e Rio Sono (TO) também serão beneficiados pelo projeto. 

O objetivo é confeccionar 40 mil registros nessas quatro cidades. Os 

Estados do Rio de Janeiro e Bahia, além do Distrito Federal, ainda vão 

escolher as localidades onde mais 60 mil novas identidades serão 

distribuídas até o fim do ano.  

O diretor do INI, Marcos Elias, não quis adiantar, mas as próximas 

cidades pernambucanas a receber o RIC devem ser Itapissuma, na 

Região Metropolitana, Tamandaré e Rio Formoso, na Mata Sul, que 
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também tiveram eleitores que realizaram cadastro biométrico.  

Essas primeiras cidades foram escolhidas pelo Tribunal Superior 

Eleitoral para a eleição. Então, como já existe o cadastro biométrico, 

vamos aproveitar essas informações , explicou. Segundo o diretor do 

INI, somente no próximo ano os institutos de identificação dos Estados 

devem começar a confeccionar o RIC.  

Por enquanto, a produção será da Casa da Moeda do Brasil. Depois, os 

institutos de identificação vão adquirir a tecnologia e começar a produzir 

os registros, que são muito mais seguros e evitam que uma pessoa se 

passe por outra , disse.  

De acordo com ele, o objetivo é que até 2018, cerca de 30 milhões de 

novas identidades já estejam prontas. Enquanto isso, as identidades 

antigas valem por tempo indeterminado, não tem porque as pessoas se 

preocuparem , garantiu.  

O diretor do Instituto de Identificação Tavares Buril (IITB), delegado 

Jandir Carneiro, afirmou que, a partir do próximo ano, os Registros de 

Identidade Civil serão confeccionados em Pernambuco.  

No caso de Itamaracá, o Tribunal Regional Eleitoral nos passa os dados 

e nós enviamos para a Polícia Federal, que vai gerar um número e a 

Casa da Moeda vai processar. Mas já estamos nos organizando para no 

próximo ano o IITB começar a fazer o cadastro , destacou.  

De acordo com Jandir Carneiro, no Estado os cadastros devem ser 

feitos nas unidades do Expresso Cidadão.  

Fonte: Jornal do Commercio PE; 

Avaliação: Positivo; 

 

o Rio vai emitir novo registro civil a partir de dezembro 

22 de outubro de 2010 

Novo documento terá formato de um cartão de crédito, com chip 

contendo diversos dados, como altura, impressões digitais, prontuário 

eletrônico, entre outros Julia Baptista - estadão.com.br  

SÃO PAULO - O Rio de Janeiro foi o estado escolhido para a 
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implantação do projeto piloto do Registro de Identidade Civil (RIC), 

desenvolvido pelo Ministério da Justiça. O novo documento será uma 

espécie de "carteira de identidade nacional", com informações 

integradas do cidadão e certificação digital. A iniciativa será coordenada 

pela Secretaria de Estado da Casa Civil e terá também a participação do 

Proderj (Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado 

do Rio de Janeiro), que dará suporte à rede de integração tecnológica.  

Os primeiros 100 mil cartões devem ser expedidos, a partir de 

dezembro, pela Casa da Moeda. O Governo do Rio de Janeiro terá, 

então, o prazo de um ano para iniciar o cadastramento e a 

implementação do documento no estado. A base de dados será 

fornecida pelo Detran/RJ, que já desenvolve um trabalho de captação de 

informações biométricas e utiliza o mesmo cadastro de identificação 

eletrônica adotado pela Polícia Federal, com cerca de oito milhões de 

pessoas cadastradas.  

O novo documento terá o formato de um cartão de crédito, com um chip 

contendo diversos dados sobre o cidadão, como altura, impressões 

digitais, prontuário eletrônico, entre outros. A nova carteira de identidade 

nacional não substituirá documentos como CPF, Título de Eleitor e 

Passaporte, mas terá o mesmo registro em todos os institutos de 

identificação estaduais do país.  

Além do Rio de Janeiro, Bahia e Distrito Federal também foram 

escolhidos para implantar o projeto piloto. Iniciativas semelhantes ao 

RIC já funcionam em países como Portugal, Áustria, Bélgica e Suécia. 

Fonte: Estadão.com.br - Últimas notícias; 

Avaliação: Positivo; 

 

o RJ: identidade com chip será distribuída a 100 mil em dezembro 

22/10/2010 | Polícia Federal | Terra - Notícias | Brasil | BR 

Avaliação: Positivo; 

 

o RJ: identidade com chip será distribuída a 100 mil em dezembro 
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22/10/2010 | Polícia Federal | R7 | Notícias | BR 

Avaliação: Positivo; 

 

o  Rio recebe projeto piloto para nova carteira de identidade nacional 

22/10/2010 | Polícia Federal | O Globo Online | País | BR 

Avaliação: Positivo; 

 

o  Governo do Rio vai implantar projeto piloto da 'carteira de identidade 

nacional' 

22/10/2010 | Polícia Federal | O Estado do Maranhão/ Imirante - Online | 

Notícias | MA 

Avaliação: Positivo; 

 

o  RJ vai iniciar projeto piloto da carteira de identidade nacional  

22/10/2010 | Polícia Federal | STF - Últimas Notícias | BR 

Avaliação: Positivo; 

 

o  RJ vai emitir novo RG a partir de dezembro 

22/10/2010 | Polícia Federal | G1 - Globo | Brasil | BR 

Avaliação: Positivo; 

 

o Rio vai emitir novo RG a partir de dezembro 

22/10/2010 | Polícia Federal | Portal Uai Notícias | Nacional | MG 

Avaliação: Positivo; 

 

o  Rio vai emitir novo RG a partir de dezembro 

22/10/2010 | Polícia Federal | Época Negócios - Online | Notícias - Brasil 

| BR 

Avaliação: Positivo; 

 

o  Rio vai emitir novo RG a partir de dezembro 
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22/10/2010 | Polícia Federal | Gazeta do Cambuí | Brasil | SP 

Avaliação: Positivo; 

 

o  Rio vai emitir novo RG a partir de dezembro 

22/10/2010 | Polícia Federal | A Tarde - Últimas Notícias | Brasil | BA 

Avaliação: Positivo; 

 

o  Rio vai emitir novo RG a partir de dezembro 

22/10/2010 | Polícia Federal | A Gazeta Online - ES | ES 

Avaliação: Positivo; 

 

o  Conheça o modelo da nova carteira de identidade 

22/10/2010 | Polícia Federal | O Diário de Maringá - Últimas Notícias | 

Geral | PR 

Avaliação: Positivo; 

 

o  Rio vai emitir novo RG a partir de dezembro 

22/10/2010 | Polícia Federal | Diário do Grande ABC Online | Nacional | 

SP 

Avaliação: Positivo; 

 

o  Rio vai emitir novo RG a partir de dezembro 

22/10/2010 | Polícia Federal | Diário da Região - S. J. do Rio Preto - 

Últimas | Geral | SP 

Avaliação: Positivo; 

 

o  Rio vai emitir novo RG a partir de dezembro 

22/10/2010 | Polícia Federal | RedeTV.com | BR 

Avaliação: Positivo; 

 

o  Rio vai emitir novo RG a partir de dezembro 
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22/10/2010 | Polícia Federal | Hoje em Dia - Online | Brasil | MG 

Avaliação: Positivo; 

 

o  Rio vai emitir novo RG a partir de dezembro 

22/10/2010 | Polícia Federal | IstoÉ Online | Geral | BR 

Avaliação: Positivo; 

 

o  Rio vai emitir novo RG a partir de dezembro 

22/10/2010 | Polícia Federal | UOL Notícias | Uol Notícias | BR 

Avaliação: Positivo; 

 

o  Rio vai emitir novo RG a partir de dezembro 

22/10/2010 | Polícia Federal | Mais Comunidade | Brasil | DF 

Avaliação: Positivo; 

 

o  Rio vai emitir novo RG a partir de dezembro 

22/10/2010 | Polícia Federal | Jornal de Londrina - Online | Brasil | PR 

Avaliação: Positivo; 

 

o  RJ vai implantar projeto piloto da "carteira de identidade nacional" 

22/10/2010 | Polícia Federal | Goiásnet | Brasil | GO 

Avaliação: Positivo; 

 

o  RJ vai implantar projeto piloto da carteira de identidade nacional  

22/10/2010 | Polícia Federal | Jornal Cruzeiro do Sul Online | Brasil | SP 

Avaliação: Positivo; 

 

o  Rio vai emitir novo RG a partir de dezembro 

22/10/2010 | Polícia Federal | Estadão.com.br - Últimas notícias | BR 

Avaliação: Positivo; 
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o  Rio vai emitir novo registro civil a partir de dezembro 

22/10/2010 | Polícia Federal | Gazeta do Povo - Online | Saúde | PR 

Avaliação: Positivo; 

 

o  RJ vai implantar projeto piloto da "carteira de identidade nacional" 

22/10/2010 | Polícia Federal | A Tribuna - Santos | Brasil | SP 

Avaliação: Positivo; 

 

o  RJ vai implantar projeto piloto da carteira de identidade nacional  

22/10/2010 | Polícia Federal | RJTV Online | RJ 

Avaliação: Positivo; 

 

o  RJ vai implantar projeto piloto da 'carteira de identidade nacional' 

22/10/2010 | Polícia Federal | Último Segundo - IG | BR 

Avaliação: Positivo; 

 

o  Projeto de nova carteira de identidade nacional começa em dezembro 

22/10/2010 | Polícia Federal | Pernambuco.com | PE 

Avaliação: Positivo; 

 

o  Rio vai implantar projeto piloto da carteira de identidade nacional 

22/10/2010 | Polícia Federal | O Fluminense Online | RJ 

Avaliação: Positivo; 

 

o  Nova identidade começará a ser implantada pelo Rio 

23/10/2010 | Polícia Federal | 180graus.com | Identidade | PI 

Avaliação: Positivo; 

 

o  Projeto piloto da 'carteira de identidade nacional'.Confira 

23/10/2010 | Polícia Federal | Diário do Nordeste | Nacional | CE 

Avaliação: Positivo; 
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o  Rio vai implantar projeto piloto 

23/10/2010 | Polícia Federal | O Globo | Rio | BR 

Avaliação: Positivo; 

 

o  Novo documento de identidade começa pelo Rio 

23/10/2010 | Polícia Federal | Jornal de Hoje - Nova Iguaçu | RJ 

Avaliação: Positivo; 

 

o Secretaria da Casa Civil implanta no Rio projeto piloto da Carteira de 

Identidade Nacional 

26 de outubro de 2010 

O alto nível de informatização da administração pública fez com que o 

Rio de Janeiro fosse escolhido para a implantação do projeto piloto do 

Registro de Identidade Civil (RIC), desenvolvido pelo Ministério da 

Justiça. O novo documento será uma espécie de "carteira de identidade 

nacional", com informações integradas do cidadão e certificação digital. 

A iniciativa será coordenada pela Secretaria de Estado da Casa Civil e 

terá também a participação do Centro de Tecnologia da Informação e 

Comunicação do Estado do Rio de Janeiro (Proderj), que dará suporte à 

rede de integração tecnológica.  

Os primeiros 100 mil cartões devem ser expedidos a partir de dezembro 

pela Casa da Moeda. O Governo do Rio de Janeiro terá, então, o prazo 

de um ano para iniciar o cadastramento e a implementação do 

documento no estado. A base de dados será fornecida pelo Detran/RJ, 

que já desenvolve um trabalho de captação de informações biométricas 

e utiliza o mesmo cadastro de identificação eletrônica adotado pela 

Polícia Federal, com cerca de oito milhões de pessoas cadastradas.  

"Mais do que um documento integrado, o RIC será um meio de inclusão 

e de cidadania, porque vai permitir a interface entre diferentes serviços 

do governo", explica o presidente do Detran/RJ, Fernando Avelino.  

De acordo com o diretor do Instituto Nacional de Identificação da Polícia 
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Federal, Marcos Elias de Araújo, os avanços tecnológicos do estado nos 

últimos anos potencializaram a indicação do Rio para o desenvolvimento 

do projeto.  

"O Rio de Janeiro tem um dos melhores parques tecnológicos do Brasil 

e todas as condições de atender às demandas do projeto de forma 

eficiente e acelerada", afirma Araújo.  

O novo documento terá o formato de um cartão de crédito, com um chip 

contendo diversos dados sobre o cidadão, como altura, impressões 

digitais, prontuário eletrônico, entre outros. A nova carteira de identidade 

nacional não substituirá documentos como CPF, Título de Eleitor e 

Passaporte, mas terá o mesmo registro em todos os institutos de 

identificação estaduais do país.  

Além do Rio de Janeiro, Bahia e Distrito Federal também foram 

escolhidos para implantar o projeto piloto. Iniciativas semelhantes ao 

RIC já funcionam em países como Portugal, Áustria, Bélgica e Suécia. 

Fonte: A Voz da Serra; 

Avaliação: Positivo;  

 

o RG digital atrai fábrica francesa de chips 

27 de outubro de 2010 

Empresa global de sistemas de segurança, Gemalto investe R$ 10 

milhões em unidade inaugurada hoje no Paraná Previsão é que 

processo de substituição da carteira de identidade custe R$ 1,5 bilhão e 

seja concluído em 2019  

A francesa Gemalto, fabricante global de sistemas de segurança, 

inaugura hoje em Pinhais, Paraná, sua linha de preparação de chips 

para cartões inteligentes.  

A planta fará o encapsulamento em módulos, o que significa preparar os 

chips para serem incluídos em cartões bancários, telefônicos - como os 

de chips para celulares- ou de identificação.  

Os investimentos começaram em 2009 e somarão R$ 10 milhões até o 

fim do ano.  
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Essa é a primeira fábrica do gênero no país e a segunda da Gemalto do 

mundo, depois da base na Finlândia.  

No país há 11 anos, a companhia produz e personaliza cartões com 

chips de débito e crédito para marcas como Visa, MasterCard e 

American Express, além de operadoras de telefonia celular.  

A unidade terá capacidade para produzir 40 milhões de módulos por 

ano, segundo Amador Barros, diretor de vendas para governo da 

Gemalto no país.  

Uma das oportunidades para a empresa está no fornecimento de 

cartões para o Registro de Identidade Civil (RIC), novo padrão brasileiro 

de carteira de identificação digital, que será testado a partir de dezembro 

no Rio de Janeiro, no Distrito Federal, na Bahia e em municípios de 

Goiás, Tocantins, Rio Grande do Norte e Pernambuco.  

"Poderemos fornecer desde cartões com os chips até a personalização 

com o nome do usuário", diz Barros.  

No mundo, a Gemalto fornece cartões de identificação com chips para 

Espanha, França, Portugal e México.  

Feito de policarbonato, o RIC possui dois chips, que reunirão as 

informações do proprietário (leia ao lado). Até o ano que vem, dois 

milhões de documentos serão emitidos na fase-piloto.  

Os custos da fase inicial, avaliados em R$ 20 milhões, serão de 

responsabilidade do Ministério da Justiça. A emissão nas fases 

seguintes será organizada pelos Estados, que deverão contratar seus 

próprios fornecedores.  

Até 2019, prazo estimado para a substituição completa do RG, serão 

130 milhões de documentos digitais emitidos, com investimentos entre 

US$ 800 milhões e US$ 900 milhões (R$ 1,5 bilhão).  

"Os recursos estão garantidos até o fim do primeiro ano de governo de 

2011. Depois disso, caberá ao governo discutir as fontes de 

financiamento, como parcerias", declara Sergio Torres, do Comitê 

Gestor do RIC.  

SEGURANÇA  
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Evitar a emissão de várias carteiras de identidade por uma só pessoa é 

um dos principais objetivos do novo padrão de identificação.  

Atualmente isso é possível porque as centrais estaduais de registros 

não se comunicam. Com o RIC, além da existência do cartão com chip, 

os Estados terão centrais digitais que compartilharão os dados com uma 

base da Polícia Federal.  

Outro apelo é a disseminação dos serviços eletrônicos do governo. "A 

inclusão do certificado digital, que identifica o cidadão perante os 

sistemas, permite a massificação do uso dos serviços pela internet", diz 

Renato Martini, presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da 

Informação.  

No entanto, a massificação ainda depende da maior oferta de serviços 

pelos órgãos públicos e também da disposição dos portadores do RIC 

de habilitar a função de certificado digital no cartão.  

Hoje, com baixa escala, o custo para emitir um certificado digital varia de 

aproximadamente R$ 160 a R$ 450, dependendo dos serviços 

desejados. 

Fonte: Folha de S. Paulo; 

Avaliação: Positivo;  

 

o Encontro de contas 

29 de outubro de 2010 

Entrou em operação nesta semana no Paraná a única fábrica do Brasil a 

produzir chips para cartões - até agora importados. A unidade da 

Gemalto em Pinhais recebeu investimento de R$ 10 milhões e terá 

capacidade para produzir 40 milhões de módulos por ano. Líder mundial 

em segurança digital, a empresa já produzia cartões com chips de 

débito e crédito para a Visa, MasterCard e American Express. Com a 

nova fábrica, a Gemalto do Brasil confirma a liderança no mercado 

nacional de cartões inteligentes (smartcards). O grupo já planeja a 

instalação de uma segunda linha de produção para 2011. Outro 

investimento engatilhado é a fabricação de cartões de segurança em 
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policarbonato, para o novo sistema de Registro Único de Identidade Civil 

(RIC). 

Fonte: Brasil Econômico; 

Avaliação: Positivo;  

 

o Câmara aprova prazo de validade para carteiras de identidade 

10 de novembro de 2010 

o Arquivo - Morisson Régis de Oliveira recomendou aprovação de 

substitutivo da Comissão de Relações Exteriores.  

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania aprovou proposta 

que muda regras sobre o prazo de validade de carteiras de identidade. 

Pela mudança aprovada, a carteira de identidade emitida antes dos 18 

anos deverá ser revalidada em no máximo 10 anos e aquelas emitidas 

após os 18 deverão ser revalidadas pelo menos a cada 20 anos. 

Atualmente, não há prazo de validade para esses documentos.  

A proposta também inclui na lei 7.116/83, que regula a validade de 

documentos de identificação, os documentos emitidos por órgãos 

federais e pelos comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. 

Como tramita em caráter conclusivoRito de tramitação pelo qual o 

projeto não precisa ser votado pelo Plenário, apenas pelas comissões 

designadas para analisá-lo. O projeto perderá esse caráter em duas 

situações: - se houver parecer divergente entre as comissões (rejeição 

por uma, aprovação por outra); - se, depois de aprovado pelas 

comissões, houver recurso contra esse rito assinado por 51 deputados 

(10% do total). Nos dois casos, o projeto precisará ser votado pelo 

Plenário., a proposta agora será encaminhada ao Senado. Atualmente, a 

legislação prevê validade nacional apenas para os documentos emitidos 

pelos estados e pelo Distrito Federal.  

O texto foi aprovado na forma de um substitutivo ao Projeto de Lei 

4751/09, do Executivo, acatado anteriormente pela Comissão de 

Relações Exteriores e de Defesa Nacional, com emendas da Comissão 

de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. O relator na 
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CCJ foi o deputado Régis de Oliveira (PSC-SP).  

Primário e secundários  

O texto aprovado ainda cria duas categorias de documentos de 

identificação: os primários e os secundários. A carteira de identidade 

original, portanto, será o documento de identificação primário. Os 

secundários serão aqueles que contém elementos essenciais da carteira 

de identidade, como o passaporte, a carteira nacional de habilitação e 

as carteiras funcionais e profissionais.  

Segundo o Executivo, embora esses documentos substituam os 

expedidos pelas secretarias de segurança pública, não são aceitos 

atualmente na obtenção de carteira de habilitação e de passaporte e 

para a abertura de contas bancárias, por exemplo.  

A proposta estabelece ainda que a emissão da segunda via da carteira 

de identidade ficará condicionada à tomada de impressão digital. 

Atualmente, a segunda via é emitida mediante apresentação das 

certidões de nascimento ou casamento.  

Chip  

O texto encaminhado ao Senado também prevê a possibilidade de a 

União e as unidades federativas firmarem convênios ou contratos que 

possibilitem, sob supervisão do Ministério da Justiça, a atualização de 

dados do cartão do Registro de Identidade Civil (RIC). Esse novo 

documento terá um chip, como cartões de crédito, com os dados de 

cada pessoa. O RIC foi regulamentado em maio por um decreto 

presidencial (7.166/10).  

Íntegra da proposta: PL-4751/2009 

Fonte: Agência Câmara; 

Avaliação: Neutro; 

 

o  Câmara aprova prazo de validade para carteiras de identidade 

11/11/2010 | Polícia Federal | Centro de Mídia Independente | BR 

Avaliação: Neutro; 
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o Câmara aprova prazo de validade para carteiras de identidade 

11/11/2010 | Polícia Federal | Aquidauana News | MS 

Avaliação: Neutro; 

 

o   Carteira de identidade poderá ter prazo de validade 

11/11/2010 | Polícia Federal | Capital News | Geral | MS 

Avaliação: Neutro; 

 

o Câmara aprova prazo de validade de até 20 anos para RG 

11/11/2010 | RIC | O Estado de S. Paulo | Metrópole | BR 

Avaliação: Neutro; 

 

o Certificado digital no RIC diminuirá risco de fraudes eletrônicas 

22 de novembro de 2010 

Como garantir que as transações realizadas no meio virtual sejam 

seguras? A certificação digital é um recurso que pode garantir a 

autenticidade dos indivíduos na internet e é a grande novidade do 

sistema de identificação brasileiro. O Comitê Gestor do Registro Único 

de Identidade Civil, comumente chamado de RIC, definiu as 

especificidades técnicas do cartão na semana passada. A inclusão do 

certificado digital no documento está garantida.  

O certificado digital estava previsto no RIC desde quando o projeto foi 

elaborado, em 1997. Sua inclusão no cartão, entretanto, passou a ser 

questionada devido aos altos custos do recurso. Cada certificado 

poderia custar de R$ 110 a mais de R$ 300, dependendo dos 

equipamentos utilizados. O presidente do Instituto Nacional de 

Tecnologia da Informação (ITI), Renato Martini, afirma que a produção 

dos 150 milhões de certificados previstos vai baratear os custos. A 

emissão em escala fará o preço cair muito. Acreditamos que, quando o 

projeto estiver adiantado, o certificado sairá por menos de R$ 10,00 , 

diz.  

De acordo com Martini, a dúvida sobre a inclusão do certificado no RIC 
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surgiu da falta de conhecimento do Comitê Gestor do Sistema Nacional 

de Registro de Identificação Civil sobre as funcionalidades do 

certificado. Num primeiro momento, alguns membros acreditavam que a 

tecnologia encareceria demais o projeto. No segundo encontro, 

realizado em 27 de setembro, foi feita uma apresentação dos benefícios 

trazidos pela identidade eletrônica e de seus recursos. É possível, por 

exemplo, assinar contratos ou saber resultados de exames, sem 

precisar sair de casa e com segurança de que os termos do contrato ou 

informações médicas foram entregues unicamente ao interessado , 

explica.  

O certificado será emitido por nove Autoridades Certificadoras 

habilitadas. Dentre as empresas, estão as públicas Caixa Econômica 

Federal (CEF) e o Serviço Federal de Processamento de Dados 

(Serpro), e as privadas Certsign e Serasa. A Infra-Estrutura de Chaves 

Públicas brasileira (ICP-Brasil) já existe e está trabalhando.  

A nova identidade dos brasileiros, regulamentada pelo presidente Luis 

Inácio Lula da Silva no dia 6 de maio de 2010, reunirá, num só cartão, 

informações como RG, CPF e título de eleitor, além de dois chips de 

armazenamento de dados, cuja durabilidade é de 10 anos, e de um 

número único, que vai inserir o cidadão no cadastro nacional.  

Segundo dados da Polícia Federal, a falsificação de carteiras de 

identidade soma 72% de golpes em bancos e instituições comerciais. A 

Federação Brasileira de Bancos (Febraban) afirma que os bancos 

brasileiros somaram R$ 900 milhões em prejuízos devido às fraudes 

eletrônicas apenas em 2009. Especialistas explicam que esse tipo de 

fraude será reduzido com a certificação digital.  

De acordo com o advogado Fabiano Menke, professor da Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), a certificação 

pode trazer benefícios ao brasileiro. O certificado digital é uma 

ferramenta valiosa para a obtenção de mais confiança no meio virtual e 

para elevar a segurança quanto à integridade dos dados e à sua autoria  

afirma o pesquisador. Além do Brasil, diversos países e blocos 

econômicos têm regulado a certificação digital, reconhecendo a sua 
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utilidade para o aumento da segurança no ambiente eletrônico.  

O certificado digital funciona a partir da criação de duas chaves, uma 

pública, outra privada. É como se as informações do cidadão estivessem 

guardadas por um cadeado pessoal, identificado pela chave pública. 

Entretanto, apenas quem possuir a chave privada correspondente (única 

e de conhecimento exclusivo do indivíduo) poderá ter acesso às 

informações. Além disso, o certificado está relacionado à assinatura 

digital, que funciona como um reconhecimento de firma eletrônico. Esse 

sistema garante o direto do indivíduo de sigilo dos seus dados, além do 

direito de poder acessá-los livremente e de maneira segura.  

No Brasil, a tecnologia da identidade eletrônica já é utilizada há oito 

anos. A aplicação inaugural, em 2002, foi o Sistema de Pagamentos 

Brasileiro, que utiliza o certificado digital para a realização de 

compensações online entre os bancos, com a identificação dos 

equipamentos que realizam a transação, lembra Menke. A Receita 

Federal decidiu adotar, em setembro deste ano, a certificação digital 

para todos os seus 25 mil servidores. Até o fim de 2010, os funcionários 

poderão acessar, com segurança, desde as suas estações de trabalhos 

até os sistemas que armazenam as informações fiscais dos brasileiros. 

Fonte: Revista ComCiência Online; 

Avaliação: Positivo e Negativo; 

 

 

o Tocantins se prepara para emitir identidade única 

29 de novembro de 2010 

O diretor do Instituto de Identificação, da Polícia Técnico-Científica, Iris 

Batista Nunes, participa nesta terça-feira, 30, na cidade de Curitiba, no 

Paraná, de mais uma etapa do RIC Workshops Regionais. O objetivo do 

evento é dirimir dúvidas sobre a implantação do Registro de 

Identificação Civil (RIC), popularmente conhecida como identidade 

única, que será oficialmente lançado em dezembro em Brasília e será 

entregue pelos Institutos de Identificação em parceria com o TSE.  



Ministério da Justiça        
 

Projeto: MJ/SE-RIC Emissão: 19/05/2014 Arquivo: 20140519 MJ RIC - RT Clipping de Noticias_Projeto RIC.doc Pág.225/325 
Confidencial. 

Este documento foi elaborado pela Universidade de Brasília (UnB) para a MJ/SE. 
É vedada a cópia e a distribuição deste documento ou de suas partes sem o consentimento, por escrito, da MJ/SE. 

O novo sistema de identidade, em fase de implantação no País consiste 

na criação de um único número de identificação para todos os cidadãos 

brasileiros. Além no RG, esse documento conterá o CPF, NIS (Número 

de Identificação Social do Trabalhador), Título de Eleitor, tudo com 

certificação digital.  

No Tocantins os primeiros cidadãos e cidadãs a receberem o cartão RIC 

são os habitantes do município de Rio Sono. A escolha do município foi 

feita pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com base no 

recadastramento eleitoral.  

O RIC Workshops Regionais reunirá representantes dos Institutos de 

Identificação de várias regiões do País, além de autoridades como o 

Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal, Luiz Fernando 

Corrêa, presidente Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia 

em Identificação Digital (ABRID), Célio Ribeiro, diretor do Instituto 

Nacional de Identificação (INI), Marcos Elias de Araújo, representante do 

INC e ITI, entre outros.  

Fonte: Conexão Tocantins; 

Avaliação: Positivo;  
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o Novas carteiras de identidade só chegarão à PB em fevereiro de 2011 

01 de dezembro de 2010 

Apesar de nos estados de Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Maranhão e 

Rio de Janeiro entrar em vigor a partir de hoje a emissão das novas 

carteiras de identidade, na Paraíba a previsão é que o documento só 

comece a ser emitido em fevereiro de 2011. A informação foi dada, 

ontem, pelo Instituto de Polícia Científica da Paraíba (IPC).  

A nova carteira de identidade terá o formato de um cartão de crédito 

magnético, com dois chips contendo dados como altura do portador do 

documento, impressões digitais, números do Registro Geral (RG), do 

Cadastro de Pessoa Física (CPF), Título de Eleitor e também do número 

do passaporte. Antes, eram necessários, no mínimo, quatro documentos 

para apresentar em determinada situação, como na solicitação de um 

cartão de crédito. O prazo para as novas carteiras estejam em todo o 

Brasil é de nove anos.  

De acordo com o diretor do IPC, Antônio Toscano, a nova carteira de 

identidade apresenta vários benefícios dentre eles a não possibilidade 

de falsificação do documento. "A fraude será impossível por causa da 

presença de chips e do número de registro que será único para cada 

brasileiro", afirma acrescentando que a nova carteira de identidade será 

válida em todo o país.  

O Registro de Identificação Civil (RIC), assim como será chamado, com 

validade em território nacional, ajudará na identificação das pessoas 

porque o número uniformizará através do registro que é nacional. Isso 

permite que acabe o modelo de carteira para cada unidade federativa no 

Brasil. "Vai facilitar a vida das pessoas porque o número será nacional. 

Haverá uma igualdade no documento e também um único documento 

contendo todas as informações", afirma Antônio Toscano 

Fonte: Jornal da Paraíba; 

Avaliação: Positivo e Negativo; 
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o Certidões em papel-moeda 

15 de dezembro de 2010 

A partir de janeiro de 2011, as certidões de nascimento, casamento e 

óbito terão o mesmo padrão e serão feitas em papel- moeda. A medida 

foi tomada pelo governo para evitar fraudes, dada a fragilidade na 

emissão do documento atualmente. As novas certidões terão 15 itens de 

segurança, inclusive marca d´água e sinais em alto relevo. Os cerca de 

1.200 cartórios do país começarão a receber o primeiro lote de papéis, 

além de computadores para os que não forem informatizados a partir de 

5 de janeiro.  

O novo tipo de certidão é um documento mais completo e será gratuito, 

informou o ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto, acrescentando que 

um dos motivos da mudança é a segurança.  

Era possível fazer uma certidão em um computador doméstico, 

utilizando qualquer tipo de papel, comparou Barreto, ressaltando que 

outra medida será reduzir a sub-registro e manter um controle sobre a 

emissão desse tipo de documento. Os cartórios começam a receber os 

papéis em até 30 dias após a solicitação. O projeto é uma parceria do 

Ministério da Justiça, Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e Secretaria 

Especial dos Direitos Humanos e Casa da Moeda.  

A nova certidão usa o mesmo material utilizado na confecção de 

dinheiro, segundo o presidente da Casa da Moeda, Luiz Felipe Denucci. 

O tipo de documento será o mesmo e somente mudarão os dados das 

pessoas, diz Denucci, explicando que todas as certidões terão números 

que serão inseridos depois no Registro de Identidade Civil (RIC), que 

será lançado no fim do mês pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.  

Os primeiros cartórios a receber as novas certidões são das regiões 

Norte e Nordeste. O Centro-Oeste começa a ter os primeiros 

documentos em 12 de janeiro. Os cartórios do Distrito Federal não 

informatizados serão equipados a partir do dia 23, quando chegarão os 

primeiros lotes de certidões e computadores. 

Fonte: Correio Braziliense 
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Avaliação: Neutro;  

 

o Nova identidade em cartão terá prazo de validade de 20 anos 

16 de dezembro de 2010 

O cartão do Registro de Identificação Civil (RIC), a nova carteira de 

identidade, terá prazo de validade de 20 anos. A previsão é que os 

primeiros 100 mil exemplares, já com o prazo impresso, sejam emitidos 

ainda em dezembro. Segundo o Instituto Nacional de Identificação (INI), 

ligado à Polícia Federal, o padrão internacional do cartão exige que seja 

definida uma data de validade para o documento. Atualmente, não há 

prazo de validade para a carteira de identidade.  

Conforme o Ministério da Justiça, 23 Estados aderiram ao projeto para a 

mudança da carteira de identidade. Os primeiros cartões, 

confeccionados pela Casa da Moeda, serão emitidos na Bahia, Distrito 

Federal e Rio de Janeiro, para parte da população e com base no banco 

de dados de cada Estado, e para todos os recadastrados na última 

eleição pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em quatro municípios: Ilha 

de Itamaracá (PE), Rio Sono (TO), Hidrolândia (GO) e Nísia Floresta 

(RN).  

A previsão é que dois milhões de cartões sejam lançados do primeiro 

ano do projeto, ou seja, 2011. Em 2012, a previsão é chegar a 8 milhões 

e, em 2013, a 20 milhões. Em nove anos, a estimativa é substituir o 

documento de identificação de 150 milhões de brasileiros.  

Antes dos 18, validade é de 10 anos  

Em novembro, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara 

dos Deputados aprovou uma proposta que estabelece um prazo de 

validade para as carteiras de identidade. Segundo o projeto de lei, o 

documento emitido antes dos 18 anos deverá ser revalidado em até 10 

anos. Já a carteira emitida após os 18 deverá ser revalidada a cada 20 

anos. Entram na regra os documentos de identificação emitidos por 

órgãos federais e pelos comandos da Marinha, do Exército e da 

Aeronáutica. A data de validade do RIC, segundo o INI, foi definida sem 
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levar em conta o projeto de lei.  

O texto aprovado também cria duas categorias de documentos de 

identificação: os primários (carteira de identidade original) e os 

secundários (como passaporte e carteira de motorista). A proposta 

estabelece que os documentos secundários substituam os primários 

desde que tenham o número de registro geral de identificação do 

portador, nome completo, filiação, local e data de nascimento, fotografia, 

assinatura, impressão digital, órgão expedidor e assinatura do 

respectivo dirigente.  

Além disso, o projeto de lei determina que seja tomada a impressão 

digital na retirada da segunda via do documento. Hoje, é preciso apenas 

apresentar a certidão de nascimento ou de casamento. Aprovada em 

caráter conclusivo (sem precisar passar por votação no Plenário) na 

comissão, a proposta precisa ainda passar pelo Senado.  

A segurança do novo cartão  

As especificações técnicas do RIC foram publicadas em setembro, no 

Diário Oficial da União, pelo Ministério da Justiça. Seguindo padrões 

internacionais para documentos similares, conforme o ministério, a nova 

carteira identidade será confeccionada em policarbonato - material que 

não quebra quando dobrado -, terá dados impressos com tinta anti-

scanner - que impedirá reproduções exatas - e terá um número com 10 

dígitos e um dígito verificador. A principal mudança, no entanto, é a 

presença de dois chips eletrônicos (um de contato e um sem contato), 

que vão armazenar os dados do portador e, aliados a outros 

equipamentos, deixam o documento mais seguro.  

Além de informações como nome, data de nascimento, filiação, o RIC 

terá espaço para o RG, CPF e título de eleitor, e, no futuro, poderá unir 

todos os documentos em um só. De acordo com o decreto nº 7.166, de 

5 de maio de 2010, a implementação do RIC não compromete a 

validade dos demais documentos de identificação.  

Segundo a assessora de projetos especiais da Coordenadoria de 

Tecnologia da Informação da Universidade de São Paulo (USP), a 

professora Tereza Cristina Carvalho, não existe nenhum sistema de 
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autenticação que seja 100% seguro. "Qualquer solução vai tentar deixar 

(o documento) o mais seguro possível", afirmou.  

Consulta integrada "O problema do documento atual é a obsolescência. 

A minha identidade, por exemplo, é de 1974. Você pode olhar a foto e 

dizer que é parecida, mas poderia ser a minha irmã. E a assinatura 

também muda com a idade", afirmou. Conforme Tereza, a questão da 

impressão digital que será armazenada no chip traz mais segurança 

para o documento. "Existem aparelhos que você põe a carteira de 

identidade e o seu dedo, e o equipamento diz se o documento pertence 

a você", disse. Para ela, a possibilidade de uso de um mecanismo de 

leitura que compara impressões digitais já inibe tentativas de fraude.  

Segundo o INI, a criação do Sistema Nacional de Registro de 

Identificação Civil permitirá uma consulta integrada a dados em todo o 

País. Atualmente, cada Estado tem o seu banco de dados de registro 

civil, o que permite que um cidadão, legalmente, tenha 27 carteiras de 

identidades com números diferentes, uma emitida em cada Estado. Com 

um banco de dados a nível nacional, o sistema apontará se já existe um 

RIC emitido para aquele cidadão quando as informações dele forem 

lançadas.  

Atualmente, o banco de dados integrado do País é basicamente 

criminal, com 3 milhões de registros, segundo o INI. Para a construção 

de um banco de dados civil, o governo conta com parcerias como a com 

o Tribunal Superior Eleitoral, que fez o recadastramento biométrico de 

eleitores para o último pleito, em outubro. Com isso, já há cerca de 1 

milhão de registros no sistema nacional.] 

Fonte: Terra – Notícias; 

Avaliação: Positivo e Negativo;  

 

o Nova identidade terá validade de 20 anos 

22 de dezembro de 2010 

O cartão do Registro de Identificação Civil - RIC, a nova carteira de 

identidade, terá prazo de validade de 20 anos. A previsão é que os 
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primeiros 100 mil exemplares, já com o prazo impresso, sejam emitidos 

ainda em dezembro. Segundo o Instituto Nacional de Identificação, 

ligado à Polícia Federal, o padrão internacional do cartão exige que seja 

definida uma data de validade para o documento. Conforme o Ministério 

da Justiça, 23 Estados aderiram ao projeto para a mudança da carteira 

de identidade.  

O cartão do Registro de Identificação Civil, a nova carteira de 

identidade, terá prazo de validade de 20 anos. A previsão é que os 

primeiros 100 mil exemplares, já com o prazo impresso, sejam emitidos 

ainda em dezembro.  

Segundo o Instituto Nacional de Identificação, ligado à Polícia Federal, o 

padrão internacional do cartão exige que seja definida uma data de 

validade para o documento. Atualmente, não há prazo de validade para 

a carteira de identidade.  

Conforme o Ministério da Justiça, 23 Estados aderiram ao projeto para a 

mudança da carteira de identidade. Os primeiros cartões, 

confeccionados pela Casa da Moeda, serão emitidos na Bahia, Distrito 

Federal e Rio de Janeiro, para parte da população e com base no banco 

de dados de cada Estado, e para todos os recadastrados na última 

eleição pelo Tribunal Superior Eleitoral - TSE em quatro municípios: Ilha 

de Itamaracá (PE), Rio Sono (TO), Hidrolândia (GO) e Nísia Floresta 

(RN).  

A previsão é que dois milhões de cartões sejam lançados do primeiro 

ano do projeto, ou seja, 2011. Em 2012, a previsão é chegar a 8 milhões 

e, em 2013, a 20 milhões. Em nove anos, a estimativa é substituir o 

documento de identificação de 150 milhões de brasileiros.  

A segurança do novo cartão  

As especificações técnicas do RIC foram publicadas em setembro, no 

Diário Oficial da União, pelo Ministério da Justiça. Seguindo padrões 

internacionais para documentos similares, conforme o ministério, a nova 

carteira identidade será confeccionada em policarbonato - material que 

não quebra quando dobrado -, terá dados impressos com tinta anti-

scanner - que impedirá reproduções exatas - e terá um número com 10 
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dígitos e um dígito verificador.  

A principal mudança, no entanto, é a presença de dois chips eletrônicos 

(um de contato e um sem contato), que vão armazenar os dados do 

portador e, aliados a outros equipamentos, deixam o documento mais 

seguro.  

Além de informações como nome, data de nascimento, filiação, o RIC 

terá espaço para o RG, CPF e título de eleitor, e, no futuro, poderá unir 

todos os documentos em um só. De acordo com o decreto nº 7.166, de 

5 de maio de 2010, a implementação do RIC não compromete a 

validade dos demais documentos de identificação.  

Consulta integrada  

Segundo o INI, a criação do Sistema Nacional de Registro de 

Identificação Civil permitirá uma consulta integrada a dados em todo o 

País. Atualmente, cada Estado tem o seu banco de dados de registro 

civil, o que permite que um cidadão, legalmente, tenha 27 carteiras de 

identidades com números diferentes, uma emitida em cada Estado. Com 

um banco de dados nacional, o sistema apontará se já existe um RIC 

emitido para aquele cidadão quando as informações dele forem 

lançadas.  

Atualmente, o banco de dados integrado do País é basicamente 

criminal, com 3 milhões de registros, segundo o INI. Para a construção 

de um banco de dados civil, o governo conta com parcerias como a com 

o Tribunal Superior Eleitoral, que fez o recadastramento biométrico de 

eleitores para o último pleito, em outubro. Com isso, já há cerca de 1 

milhão de registros no sistema nacional. 

Fonte: Goiás Agora; 

Avaliação: Positivo e Negativo;  

 

 

 

o Governo lança em Brasília documento de identidade civil que substitui o 

RG 
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30 de dezembro de 2010 

Em cerimônia no Ministério da Justiça, o governo federal lançou nesta 

quinta-feira (30) o RIC (Registro de Identidade Civil) o novo documento 

de identidade dos brasileiros que irá substituir o RG (Registro Geral).  

Os três primeiros novos documentos foram entregues, durante a 

solenidade, ao presidente Lula, à primeira-dama, Marisa Letícia e o 

ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto.  

O RIC irá reunir em um só cartão os números de documentos como CPF 

(Cadastro de Pessoa Física), carteira de trabalho, CNH (carteira 

nacional de habilitação), passaporte e o título de eleitor. Ele terá ainda a 

impressão digital do titular, foto e assinatura e contará com um sistema 

de tecnologia composto por microchip e os dados serão gravados a 

laser no documento.  

No chip do RIC também estarão armazenadas informações como sexo, 

nacionalidade, data de nascimento, filiação, naturalidade, assinatura, 

órgão emissor, local de expedição, data de expedição e data de validade 

do cartão, que será de 20 anos.  

A cerimônia conta com a presença do presidente da República, Luiz 

Inácio Lula da Silva, o ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto, o 

presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Ricardo 

Lewandowski cujo tribunal é parceiro do Ministério da Justiça no projeto, 

contribuindo com as informações presentes no cadastro eleitoral.  

O Instituto Nacional de Identificação da Polícia Federal foi designado 

pelo Ministério da Justiça para coordenar, armazenar e controlar o 

cadastro único de registros para evitar a duplicidade de documentos.  

O RG continua valendo até que todos os cidadãos brasileiros tenham 

sido recadastrados. A previsão é que a substituição seja feita ao longo 

de nove anos.  

Na primeira etapa da implantação, dois milhões de brasileiros serão 

selecionados para receber o RIC. O investimento previsto para este 

primeiro ano é de R$90 milhões e as primeiras cidades a participarem 

do projeto piloto serão Brasília (DF), Hidrolândia (GO), Ilha de Itamaracá 
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(PE), Nísia Floresta (RN), Rio de Janeiro (RJ), Rio Sono (TO) e Salvador 

(BA). 

Fonte: Meio Norte Online; 

Avaliação: Positivo e Negativo;  

 

o Em um dos últimos atos de governo, Lula lança novo RG 

30 de dezembro de 2010 

Num dos seus últimos atos no governo, o presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva lançou hoje, no Ministério da Justiça, o Registro de Identidade Civil 

(Ric), a nova carteira de identidade dos brasileiros. Com 17 itens de 

segurança, o novo documento foi concebido para impedir fraudes e 

facilitar a vida dos cidadãos nas suas relações com o Estado, como 

obtenção de benefícios sociais e também nos contratos privados, como 

abertura de contas e operações bancárias, reduzindo a possibilidade de 

erros e prejuízos.  

A novidade é que cada cidadão passa a ter um registro único em nível 

nacional, baseado em suas impressões digitais inseridas num chip 

dentro do cartão. O Ric reúne vários documentos, como CPF, 

identidade, título de eleitor e o Programa de Integração Social (PIS), 

num só.  

"É um documento que resgata a cidadania, traz praticidade e segurança 

ao cidadão no dia a dia", afirmou o ministro da Justiça, Luiz Paulo 

Barreto. Compareceu ao lançamento também o presidente do Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE), Ricardo Lewandowski, que ajudou a União a 

desenvolver o modelo.  

A nova identidade será introduzida gradativamente no País ao longo dos 

próximos dez anos, começando por três capitais - Brasília, Rio de 

Janeiro e Salvador - e quatro pequenas cidades - Hidrolândia (GO), Ilha 

de Itamaracá (PE), Nísia Floresta (RN) e Rio Sono (TO). Só ao final 

desse prazo as atuais carteiras de identidade (RGs) devem perder a 

validade e ser totalmente substituídas pelo novo documento.  

As próximas etapas serão deliberadas por um comitê gestor, criado pelo 
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governo para acompanhar a implantação do documento nos Estados, 

que precisam formalizar a adesão ao programa em 2011. O cadastro do 

novo documento precisa estar integrado com as bases de dados dos 

órgãos de identificação dos Estados. O documento será impresso pela 

Casa da Moeda e sua emissão será gratuita, bancada com recursos do 

Ministério da Justiça.  

Certificação digital  

O Ric já virá com certificação digital, o que representa mais segurança 

nas redes de comunicação, além de redução de fraudes e crimes na 

internet. Permitirá ainda a comparação imediata de indivíduos, evitando 

que a mesma pessoa tire várias identidades em Estados diferentes ou 

que um terceiro use seu nome para obter o documento 

fraudulentamente. Promete acaba também com as frequentes prisões 

de pessoas por engano, como no caso de homônimos.  

O cartão é feito de policarbonato e possui várias camadas, o que lhe 

confere alta resistência e durabilidade. Entre seus dispositivos de 

segurança estão dois chips microprocessadores, dispositivo óptico 

vertical, foto fantasma e imagens combinadas, gravadas a laser. Facilita 

ainda a obtenção e manuseio de programas como Bolsa Família e os 

benefícios da Previdência Social, além de evitar fraudes em apólices de 

seguros, estelionatos e outros crimes.  

Neto de Lula  

Lula e a primeira-dama, Marisa Letícia, também presente ao 

lançamento, receberam os exemplares simbólicos de número 1 e 2 do 

Ric, como homenagem. Barreto pediu que o presidente entregasse uma 

carteira ao vice-presidente José Alencar, entusiasta do projeto, que se 

encontra internado no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O cartaz da 

campanha do Ric traz uma foto do neto mais novo do presidente, Pedro, 

que nasceu há três meses.  

O Ric terá validade de vinte anos. Segundo Barreto, a qualidade gráfica 

dificulta alteração de dados do documento, que segue normas de 

segurança da Organização de Aviação Civil Internacional (Icao). Seus 

chips armazenam dados biográficos e biométricos (impressões digitais), 
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o que possibilita a identificação eletrônica automatizada do portador. 

Numa segunda fase, outras informações serão introduzidas para 

melhorar a relação do cidadão com instituições públicas e privadas.  

Neste primeiro momento, apenas 2 milhões de brasileiros selecionados 

nas sete cidades serão chamados a receber o documento. Por enquanto 

não há a possibilidade de o próprio cidadão ir até o órgão de 

identificação requisitá-lo. "Com o Ric, o governo fecha um ciclo de 

resgate da cidadania, que inclui as novas certidões de nascimento e de 

morte e o novo passaporte, todos mais seguros e com dispositivo 

antifraude", afirmou Barreto. 

Fonte: Estadão.com.br; 

Avaliação: Positivo e Negativo;  

 

o Novo documento de identidade será lançado nesta quinta 

30 de dezembro de 2010 

Registro de Identidade Civil vai substituir o atual documento.  

Documento começa a ser expedido no Rio, Bahia e Distrito Federal.  

O Ministério da Justiça lança nesta quinta-feira (30) o novo documento 

de identidade, que será implementado em todo o país a partir de 2011. 

Batizado de Registro de Identidade Civil (RIC), o novo documento vai 

substituir a atual carteira de identidade e vai conter informações do 

cidadão e certificação digital. O lançamento contará com a presença do 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva.  

Inicialmente, o novo documento será testado nos estados do Rio de 

Janeiro e Bahia e no Distrito Federal. Os primeiros cartões devem ser 

expedidos pela Casa da Moeda. A partir daí, os governos dos estados e 

do DF terão o prazo de um ano para começar o cadastramento e a 

implementação do documento.  

No Rio de Janeiro, a base de dados será fornecida pelo Detran, que já 

desenvolve um trabalho de captação de informações biométricas e 

utiliza o mesmo cadastro de identificação eletrônica adotado pela Polícia 

Federal, que contém cerca de oito milhões de pessoas.  
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O novo documento terá o formato de um cartão de crédito, com um chip 

contendo dados biométricos da pessoa, como altura e impressões 

digitais. A nova carteira de identidade nacional não substituirá 

documentos como CPF, título de eleitor e passaporte, mas terá o mesmo 

registro em todos os institutos de identificação estaduais do país. 

Fonte: G1 – Globo; 

Avaliação: Neutro; 

 

o  Novo documento de identidade será lançado nesta quinta-feira 

30/12/2010 | Polícia Federal | O Estado do Maranhão/ Imirante - Online | 

Notícias | MA 

Avaliação: Neutro; 

 

o Governo lança novo documento de identidade 

30/12/2010 | Polícia Federal | O Dia Online | Brasil | RJ 

Avaliação: Neutro; 

 

o Novo documento de identidade será lançado nesta quinta 

30/12/2010 | Polícia Federal | Folha de Rondônia | Nacional | RO 

Avaliação: Neutro; 

 

o  Nova identidade é lançada e 2 milhões terão documento na 1ª etapa 

30/12/2010 | RIC | Estadão.com.br - Últimas notícias | BR 

Avaliação: Neutro; 

 

o Novo documento de identidade será lançado nesta quinta 

30/12/2010 | Polícia Federal | Portal ORM | Brasil | PA 

Avaliação: Neutro; 

 

 

o  Novo documento de identidade será lançado nesta quinta 
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30/12/2010 | Polícia Federal | Alagoas 24 Horas | Brasil | AL 

Avaliação: Neutro; 

 

o  Novo documento de identidade será lançado nesta quinta 

30/12/2010 | Polícia Federal | Jornal Diário de Marília | Geral | SP 

Avaliação: Neutro; 

 

o  Novo documento de identidade será lançado nesta quinta 

30/12/2010 | Polícia Federal | A Gazeta - ES | ES 

Avaliação: Neutro; 

 

o Nova identidade será lançada nesta quinta 

30/12/2010 | Polícia Federal | Jornale Online | PR 

Avaliação: Neutro; 

 

o  Novo documento de identidade será lançado nesta quinta  

30/12/2010 | Polícia Federal | Goiásnet | Brasil | GO 

Avaliação: Neutro; 

 

o Novo documento de identidade será lançado nesta quinta 

30/12/2010 | Polícia Federal | Jornal da Cidade - Online | SE 

Avaliação: Neutro; 

 

o  Novo documento de identidade será lançado nesta quinta-feira 

30/12/2010 | Polícia Federal | Dourados News | Nacional | MS 

Avaliação: Neutro; 

 

o Novo documento de identidade será lançado nesta quinta 

30/12/2010 | Polícia Federal | A Tribuna - Santos | Brasil | SP 

Avaliação: Neutro; 
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o  Governo lança em Brasília documento de identidade civil que substitui o 

RG 

30/12/2010 | Polícia Federal | UOL Notícias | Uol Notícias | BR 

Avaliação: Neutro; 

 

o Nova identidade só estará disponível para todos os brasileiros em 9 

anos 

30 de dezembro de 2010 

Em 2011, só gente selecionada de sete cidades poderá emitir o novo 

documento  

O novo documento de identificação do brasileiro, o RIC (Registro de 

Identidade Civil), lançado nesta sexta-feira (30) pelo governo, só estará 

disponível para toda a população em nove anos.  

O prazo foi definido pelo Ministério da Justiça, responsável por 

centralizar o processo, com o auxílio dos institutos de identificação de 

cada Estado.  

Em 2011, só 2 milhões de pessoa de em sete cidades do país - Brasília 

(DF), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Hidrolândia (GO), Ilha de 

Itamaracá (PE), Nísia Floresta (RN) e Rio Sono (TO) - terão direito de 

emitir o novo documento.  

Todas elas serão selecionadas com antecedência pelo governo e serão 

comunicadas por carta. No começo, só poderá emitir quem receber esse 

convite. Mesmo se morar na cidade, a pessoa não poderá fazer o 

pedido caso não tenha sido escolhida.  

O Ministério da Justiça esclareceu que a restrição inicial atende a 

Estados que já têm estrutura para colher todos os dados e de pessoas 

que já possuem título eleitoral com registro biométrico, com identificação 

digital dos dedos. Segundo a pasta, 2011 será um ano de "ajustes nos 

processos e rotinas dos órgãos envolvidos".  

Os atuais documentos de identificação, como o RG, o CPF, certidões de 

nascimento e casamento, carteiras de motorista e passaporte não 

perderão a validade, mesmo quando o novo RIC for emitido. Ele vai, no 
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entanto, reunir todos esses documentos num único cartão, que terá um 

número único e específico, cadastrado pela Polícia Federal.  

Ao ser chamada para emitir o RIC, a pessoa deverá levar apenas o RG 

ou certidão de casamento ou nascimento. Não haverá qualquer 

impedimento caso a pessoa esteja com CPF irregular ou com cadastros 

negativos em órgãos como o Serasa.  

Para a emissão do TIC, não será cobrada taxa do cidadão. Só em 2011, 

o governo vai bancar a produção, orçada em R$ 90 milhões. Nos anos 

seguintes, poderá buscar também financiamento internacional ou de 

entidades privadas. 

Fonte: R7; 

Avaliação: Positivo e Negativo;  

 

o  Nova identidade só chega para todos os brasileiros em 9 anos 

30/12/2010 | Polícia Federal | Folha de Rondônia | Nacional | RO 

Avaliação: Positivo e Negativo;  

 

o Novo documento de identidade foi lançado hoje quinta-feira 

30/12/2010 | Polícia Federal | ConeSul News | MS 

Avaliação: Positivo e Negativo;  

 

6.3 Notícias de 2011 
o Nova identidade terá validade de 20 anos 

01 de janeiro de 2011 

O cartão do Registro de Identificação Civil, a nova carteira de 

identidade, terá prazo de validade de 20 anos. A previsão é que os 

primeiros 100 mil exemplares, já com o prazo impresso, sejam emitidos 

ainda em dezembro.  

Segundo o Instituto Nacional de Identificação, ligado à Polícia Federal, o 

padrão internacional do cartão exige que seja definida uma data de 

validade para o documento. Atualmente, não há prazo de validade para 

a carteira de identidade. Conforme o Ministério da Justiça, 23 Estados 
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aderiram ao projeto para a mudança da carteira de identidade. Os 

primeiros cartões, confeccionados pela Casa da Moeda, serão emitidos 

na Bahia, Distrito Federal e Rio de Janeiro, para parte da população e 

com base no banco de dados de cada Estado, e para todos os 

recadastrados na última eleição pelo Tribunal Superior Eleitoral - TSE 

em quatro municípios: Ilha de Itamaracá (PE), Rio Sono (TO), 

Hidrolândia (GO) e Nísia Floresta (RN).  

A previsão é que dois milhões de cartões sejam lançados do primeiro 

ano do projeto, ou seja, 2011. Em 2012, a previsão é chegar a 8 milhões 

e, em 2013, a 20 milhões. Em nove anos, a estimativa é substituir o 

documento de identificação de 150 milhões de brasileiros. A segurança 

do novo cartão As especificações técnicas do RIC foram publicadas em 

setembro, no Diário Oficial da União, pelo Ministério da Justiça. 

Seguindo padrões internacionais para documentos similares, conforme o 

ministério, a nova carteira identidade será confeccionada em 

policarbonato - material que não quebra quando dobrado -, terá dados 

impressos com tinta anti-scanner - que impedirá reproduções exatas - e 

terá um número com 10 dígitos e um dígito verificador.  

A principal mudança, no entanto, é a presença de dois chips eletrônicos 

(um de contato e um sem contato), que vão armazenar os dados do 

portador e, aliados a outros equipamentos, deixam o documento mais 

seguro.  

Além de informações como nome, data de nascimento, filiação, o RIC 

terá espaço para o RG, CPF e título de eleitor, e, no futuro, poderá unir 

todos os documentos em um só. De acordo com o decreto nº 7.166, de 

5 de maio de 2010, a implementação do RIC não compromete a 

validade dos demais documentos de identificação.  

Consulta integrada Segundo o INI, a criação do Sistema Nacional de 

Registro de Identificação Civil permitirá uma consulta integrada a dados 

em todo o País. Atualmente, cada Estado tem o seu banco de dados de 

registro civil, o que permite que um cidadão, legalmente, tenha 27 

carteiras de identidades com números diferentes, uma emitida em cada 

Estado. Com um banco de dados nacional, o sistema apontará se já 
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existe um RIC emitido para aquele cidadão quando as informações dele 

forem lançadas. Atualmente, o banco de dados integrado do País é 

basicamente criminal, com 3 milhões de registros, segundo o INI. Para a 

construção de um banco de dados civil, o governo conta com parcerias 

como a com o Tribunal Superior Eleitoral, que fez o recadastramento 

biométrico de eleitores para o último pleito, em outubro. Com isso, já há 

cerca de 1 milhão de registros no sistema nacional. 

Fonte: Goiásnet 

Avaliação: Positivo; 

 

o Nova identidade terá validade de 20 anos 

10 de janeiro de 2011 

Troca de carteira de identidade por cartão com chip 

começará no dia 17 

O Ministério da Justiça confirmou para o dia 17 deste mês 

o início da troca da cédula de identidade (RG) pelo novo 

cartão do Registro de Identidade Civil (RIC) com chip. As 

pessoas, selecionadas aleatoriamente, serão convocadas 

por carta a partir desta semana, começando por Brasília, 

Rio de Janeiro e Salvador. As informações são da Agência 

Brasil.  

O RIC, número único de registro de identidade civil 

disponível por meio de um cartão magnético com a 

impressão digital e um chip, promete pôr fim à 

necessidade de o brasileiro portar vários documentos, 

como carteira de identidade (RG), CPF, título de eleitor e 

PIS/Pasep.  

A nova identidade, criada pela Lei 9.454/97, teve origem 

em projeto de lei (PLS 32/95) de autoria do senador Pedro 

Simon (PMDB-RS). Sancionada em 1997, a lei só se 

tornou realidade em dezembro do ano passado, com o 
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lançamento oficial da nova identidade pelo então ministro 

da Justiça, Luiz Paulo Barreto. O Ministério da Justiça 

prevê concluir a substituição dos documentos até 2019. O 

investimento no processo de substituição é de R$ 90 

milhões.  

Segundo informações do ministério, o novo documento 

terá como informações obrigatórias nome, sexo, data de 

nascimento, foto, filiação, naturalidade, assinatura, 

impressão digital do indicador direito, órgão emissor, local 

e data de expedição, além da data de validade do cartão. 

Já o antigo número de RG, título de eleitor e CPF serão 

optativos, bem como o tipo sanguíneo e a condição de ser 

ou não doador de órgãos.  

Constará ainda do novo cartão um código conhecido como 

MRZ (sigla em inglês para zona de leitura mecânica), uma 

sequência de caracteres de três linhas que, segundo 

informações do Ministério da Justiça, agiliza o processo de 

identificação da pessoa e das informações contidas no 

RIC.  

Para armazenar e controlar o número único do RIC e 

centralizar os dados de identificação de cada cidadão, o 

governo criou ainda o Cadastro Nacional de Registro de 

Identificação Civil. Os estados e o Distrito Federal, que 

participarão do novo sistema por meio de convênio com a 

União, ficarão responsáveis pela operacionalização e 

atualização desse cadastro, em regime de 

compartilhamento com o órgão central. 

Fonte: Agência Senado; 

Avaliação: Positivo; 

 

o Identidade com chip será emitida a partir do dia 17 
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11 de janeiro de 2011 

A troca da cédula de identidade (RG) pelo novo cartão do Registro de 

Identidade Civil (RIC) vai começar no próximo dia 17. As pessoas 

selecionadas serão convocadas por carta a partir desta semana.  

De acordo com o Ministério da Justiça, os habitantes de Brasília, Rio de 

Janeiro e Salvador serão os primeiros a receber as cartas. As cidades 

de Hidrolândia (GO), Ilha de Itamaracá (PE), Nísia Floresta (RN) e Rio 

Sono (TO) também fazem parte do projeto piloto, e o início da 

convocação terá início ainda no primeiro semestre.  

A nova identidade foi lançada em dezembro, mas o período de transição 

de governo atrapalhou o início do processo de troca. Segundo o 

Ministério da Justiça, os cartões das pessoas selecionadas já estão 

prontos, pois foram feitos com base nos cadastros repassados pelos 

estados.  

O ministério também informou que os cidadãos escolhidos para a troca 

do documento foram escolhidos aleatoriamente pelos estados. A 

estimativa é que este ano 2 milhões de brasileiros façam a substituição.  

O RIC é um cartão magnético, com impressão digital e chip eletrônico, 

que incluirá informações como nome, sexo, data de nascimento, foto, 

filiação, naturalidade e assinatura, entre outros dados. O Ministério da 

Justiça estima que a substituição da carteira de identidade será feita, 

gradualmente, ao longo de dez anos.  

A emissão do RIC em 2011 será custeada pelo Ministério da Justiça, por 

isso, a pessoa não precisará pagar pela troca. Segundo o ministério, o 

investimento no primeiro ano será de cerca de R$ 90 milhões.  

Falsificação - O novo modelo de identidade vai acabar com as 

estratégias de falsificação. De acordo com as informações do Instituto 

Nacional de Identificação (INI) da Polícia Federal, os novos dispositivos 

de segurança tornam o documento totalmente seguro, ao contrário da 

carteira de identidade atual, que é de papel.  

A "imunização" contra falsificações começa, segundo o INI, pelo material 

com que será feito o Registro de Identidade Civil (RIC): policarbonato 
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especial, produto de circulação restrita no país. O documento terá um 

chip que vai armazenar as impressões digitais e os dados do cidadão; 

um dispositivo de segurança impresso com tinta anti-scanner, impedindo 

a digitalização do documento; a foto será impressa a laser e haverá 

palavras em micro-letras e símbolos invisíveis a olho nu.  

O sistema atual é digitalizado e tem os dados e a foto impressos ao 

mesmo tempo, ao contrário do modelo anterior, em que a foto era colada 

no documento. Conforme avaliação do INI, a cédula atual permite que 

estelionatários alterem a foto e dados, pela facilidade de apenas 

digitalizar e imprimir a identidade falsa. Como já foram roubados lotes de 

espelhos - modelos de RGs ainda não preenchido - cresce a 

possibilidade de adulterações "convincentes". Além da falsificação de 

RGs, outra preocupação, segundo o instituto, é a facilidade que de se 

adquirir uma identidade diferente em cada estado. 

Fonte: O Estado do Maranhão; 

Avaliação: Positivo; 

 

o Identidade 

12 de janeiro de 2011 

Brasília, Rio de Janeiro e Salvador serão as primeiras capitais a receber 

a nova cédula de identidade nacional emitida pelo Ministério da Justiça. 

As cidades de Hidrolândia (GO), Ilha de Itamaracá (PE), Nísia Floresta 

(RN) e Rio Sono (TO) também fazem parte do projeto piloto. O RIC é um 

cartão magnético, com impressão digital e chip eletrônico, que incluirá 

informações como nome, sexo, data de nascimento, foto, filiação, 

naturalidade e assinatura. Estão prontos 2 milhões de cartões 

Fonte: Correio Braziliense; 

Avaliação: Neutro; 

 

o RIC 

16 de janeiro de 2011 

Sai o RG, entra o RIC no dia 17 deste mês. Além do número da 
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identidade e CPF, o documento terá as informações do eleitor, turista e 

motorista. Brasília está dentro do projeto piloto. Cartas são enviadas 

aleatoriamente com o convite do Comitê Gestor do RIC. A expectativa é 

atingir 2 milhões de novas identidades até o fim do ano. Vale o registro 

de que a ideia que se concretiza é do senador Pedro Simon. 

Fonte: Correio Braziliense; 

Avaliação: Neutro; 

 

o Começa convocação para troca do RG pelo novo registro de identidade 

17 de janeiro de 2011 

A convocação dos selecionados para trocar a antiga cédula de 

identidade (RG) pelo novo cartão de Registro de Identidade Civil (RIC) 

começa nesta segunda-feira. Os moradores de Brasília, do Rio de 

Janeiro e de Salvador serão os primeiros a receber as cartas informando 

sobre a troca.  

Saiba mais... Governo lança nesta quinta novo documento de identidade 

Cinco estados vão testar nova carteira de identidade Nova carteira de 

identidade vai reduzir fraudes, afirma diretor-geral da PF A escolha foi 

aleatória. Segundo o Ministério da Justiça, as cidades de Hidrolândia 

(GO), Ilha de Itamaracá (PE), Nísia Floresta (RN) e Rio Sono (TO) 

também fazem parte do projeto piloto, e o início da convocação será 

ainda no primeiro semestre.  

Os cartões dos selecionados já estão prontos, pois foram feitos com 

base nos cadastros repassados pelos estados ao Ministério da Justiça. 

O RIC é um cartão magnético, com impressão digital e chip eletrônico, 

que inclui informações como nome, sexo, data de nascimento, foto, 

filiação, naturalidade e assinatura, entre outros dados. O Ministério da 

Justiça estima que a substituição da carteira de identidade será feita 

gradualmente, ao longo de dez anos. 

Fonte: Portal Uai Notícias; 

Avaliação: Positivo; 
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o Carta vai chamar quem tem que trocar identidade 

18 de janeiro de 2011 

Rio integra primeiro grupo de cidades a distribuir novo documento  

Rio - A convocação dos selecionados para trocar a antiga carteira de 

identidade pelo novo cartão de Registro de Identidade Civil (RIC) 

começou ontem. Os moradores da Cidade do Rio, de Brasília e de 

Salvador serão os primeiros a receber as cartas informando sobre a 

troca. A escolha foi aleatória. Segundo o Ministério da Justiça, pequenas 

cidades de Goiás, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Tocantins 

também fazem parte do projeto-piloto.  

Os cartões dos selecionados já estão prontos, porque foram feitos com 

base nos cadastros repassados pelos estados ao Ministério da Justiça. 

O RIC é um cartão magnético, com impressão digital e chip eletrônico, 

que inclui informações como nome, sexo, data de nascimento, foto, 

filiação, naturalidade e assinatura, entre outros dados.  

O Ministério da Justiça estima que a substituição da carteira de 

identidade será feita gradualmente, ao longo de 10 anos. O novo modelo 

de documento promete acabar com as falsificações.  

De acordo com informações do Instituto Nacional de Identificação (INI) 

da Polícia Federal, os novos dispositivos de segurança tornam o 

documento totalmente seguro, ao contrário da carteira de identidade 

atual, que é de papel. O Registro de Identidade Civil será feito em 

policarbonato especial, produto de circulação restrita, e um dispositivo 

de segurança impresso com tinta anti-scanner, impedindo a digitalização 

do documento. A foto será impressa a laser e haverá palavras em 

microletras e símbolos invisíveis a olho nu. 

Fonte: O Dia Online; 

Avaliação: Positivo; 

 

o Governo vai convocar 100 mil pessoas para receber novo RG neste mês 

19 de janeiro de 2011 

Sete cidades foram escolhidas; até o fim do ano, 1,9 milhão de 
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brasileiros serão chamados Marília Lopes - Central de Notícias  

SÃO PAULO - Cerca de 100 mil pessoas, em sete cidades, vão receber 

uma carta do Ministério da Justiça até o final de janeiro com a 

convocação para trocar o antigo RG pelo novo Registro de Identidade 

Civil (RIC). Moradores de Brasília, Salvador, Rio de Janeiro, Ilha de 

Itamaracá (Pernambuco), Hidrolândia (Goiás), Nísia Floresta (Rio 

Grande do Norte) e Rio Sono (Tocantins) serão os primeiros brasileiros a 

terem o RIC.  

Até o final do ano, mais 1,9 milhão de pessoas serão chamadas para 

obter o novo documento. Segundo Marcos Elias Araújo, diretor do 

Instituto Nacional de Identificação (INI), os 100 mil convocados já neste 

mês foram selecionadas pelos órgãos estaduais ou de acordo com uma 

lista do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) - que recadastrou eleitores para 

votarem em urnas biométricas.  

Os primeiros contemplados irão receber uma carta indicando o local 

onde o novo documento poderá ser retirado. A estimativa do Ministério 

da Justiça é que em 10 anos todos os brasileiros terão o RIC. "Neste 

prazo, a nova identidade e o RG vão conviver até que a troca do 

documento seja completa", informou Araújo.  

Nesta etapa de implantação do RIC, não há a possibilidade de o próprio 

cidadão ir até o órgão de identificação de seu Estado e requisitá-lo. 

Ainda é preciso receber a convocação. O documento é expedido pela 

Casa da Moeda e sua emissão é gratuita, bancada pelo Ministério da 

Justiça.  

O RIC tem 17 itens de segurança, foi idealizado para impedir fraudes e 

facilitar a vida dos cidadãos na obtenção de benefícios sociais e em 

contratos privados, como abertura de contas e operações bancárias, 

reduzindo a possibilidade de erros e prejuízos. Além disso, ele reúne 

vários documentos, como o CPF, identidade, título de eleitor e programa 

de integração social (PIS) em um só. 

Fonte: Estadão.com.br; 

Avaliação: Positivo;  
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o Governo irá substituir documento de identidade em sete cidades 

brasileiras 

19 de janeiro de 2011 

O governo vai substituir os documentos de identidade pelos novos 

Registros de Identidade Civil em sete cidades brasileiras ainda neste 

ano.  

Inicialmente, cem mil pessoas vão receber o RIC (Registros de 

Identidade Civil) no projeto piloto.  

Os cartões de identificação contém um chip e poderão ser utilizados 

para saques em bancos e para votar, afirma o diretor do Instituto 

Nacional de Identificação do Departamento da Polícia Federal.  

Em entrevista à Rádio Bandeirantes, Marcos Elias Araújo disse ainda 

que os documentos vão manter a biometria, com a impressão digital do 

portador, e por isso são muito seguros.  

O prazo estipulado para que o projeto seja implantado em todo o país é 

de nove anos. 

Fonte: eBand; 

Avaliação: Positivo; 

 

o Nova carteira de identidade começa circular em 2011 

19 de janeiro de 2011 

O Ministério da Justiça (MJ) começou nesta segunda-feira o cadastro e 

distribuição do Registro de Identidade Civil (RIC), documento que 

substituirá a atual cédula de identidade ou Registro Geral (RG). Até o 

final do ano, 2 milhões de brasileiros poderão tirar o RIC. A expectativa é 

que a troca para todos os brasileiros seja concluída em 2020.  

Percebe-se as diferenças do RIC de cara: há um chip, informações 

básicas e foto na parte frontal. Atrás do cartão, encontra-se números de 

outros documentos e a impressão digital, além de números e letras de 

um sistema de segurança popular entre passaportes e vistos de viagem.  

O RIC congrega diversas informações sobre o cidadão em um mesmo 
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cartão, que, no futuro, poderá ser usado para atividades que hoje 

exigem diferentes documentos, como votar, realizar operações seguras 

online, sacar dinheiro ou declarar informações à Receita Federal.  

A consulta aos dados do RIC será feita em um banco de dados 

centralizado, chamado de Cadastro Nacional de Registro de 

Identificação Civil, diferente do que acontece hoje. Atualmente, cada 

unidade da federação (26 estados mais o Distrito Federal) tem seu 

próprio banco de dados de identificação.  

Como não há conexão entre esse bancos, é possível a qualquer 

brasileiro ter mais de um RG, inclusive com nomes diferentes, segundo o 

coordenador-adjunto do Comitê Gestor do Registro de Identidade Civil, 

Sérgio Torres.  

O Instituto Nacional de Identificação (INI), ligado à Polícia Federal, 

gerenciará o banco de dados e será responsável por criar o número RIC 

que cada cidadão passa a ganhar a partir dessa semana.  

Trata-se do novo número de identificação do brasileiro. Até 2020 (ou até 

que o ministério prorrogue o prazo para a mudança total), o RG continua 

valendo. 

Fonte: Meio Norte Online; 

Avaliação: Neutro; 

 

o Atraso na Identidade  

20 de janeiro de 2011 

Os primeiros cartões do Registro de Identificação Civil (RIC) - novo 

documento de identificação dos brasileiros - estão com a entrega 

atrasada. As cartas-convite, que vão indicar os locais para a retirada dos 

documentos, deveriam ter começado a chegar na segunda-feira às 

residências dos 100 mil contemplados pelo projeto-piloto, mas devem 

ser recebidas somente no início de fevereiro, segundo previsão do 

Instituto Nacional de Identificação (INI). A transição de governo está 

entre os principais motivos para o atraso, segundo o INI, órgão central 

do Sistema Nacional do RIC. 
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Fonte: Jornal do Commercio RJ; 

Avaliação: Negativo; 

 

o Tudo em um só documento  

21 de janeiro de 2011 

O Registro de Identidade Civil reunirá várias informações sobre o 

cidadão, como o CPF, título de eleitor, entre outros documentos. 

Futuramente será usado para atividades que hoje exigem diferentes 

documentos, como votar, realizar operações seguras on-line, sacar 

dinheiro ou declarar informações à Receita Federal e até fazer algumas 

transações bancárias. Como ele funcionará com chip, não poderá ser 

substituído por cópias, por exemplo.  

No chip do RIC também terá informações como gênero, nacionalidade, 

data de nascimento, foto, filiação, naturalidade, assinatura, órgão 

emissor, local de expedição, data de expedição e data de validade do 

cartão.  

A perspectiva é que até o final do ano 2 milhões de brasileiros tenham 

tirado o RIC e que a troca para todos os brasileiros seja concluída no 

máximo em 2020  

SELEÇÃO  

Hoje, cada unidade da federação (os 26 estados mais o Distrito Federal) 

tem seu próprio banco de dados de identificação. Com o RIC, a consulta 

às informações será feita em um banco de dados centralizado, chamado 

de Cadastro Nacional de Registro de Identificação Civil. Com a falta de 

ligação entre esses bancos, qualquer brasileiro consegue ter mais de 

um RG, inclusive com nomes diferentes.  

O Instituto Nacional de Identificação, com a Polícia Federal, gerenciará o 

banco de dados e será responsável por criar o número RIC que cada 

cidadão passa a ganhar a partir de fevereiro.  

Segundo informações do Ministério da Justiça, a carteira de identidade 

atual continuará válida pelo menos até que todos os cidadãos tenham 

sido recadastrados. 
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Fonte: Jornal de Brasília; 

Avaliação: Positivo; 

 

o NEC fortalece estratégia para RIC 

09 de fevereiro de 2011 

Empresa lança solução de tecnologia biométrica para identificação de 

impressões digitais. Reforça a implementação do Registro de 

Identificação Civil. Redação da Computerworld  

A NEC Brasil, provedora de soluções convergentes de redes de 

comunicação e TI, passa a disponibilizar ao mercado o Sistema 

Automático de Identificação de Impressões Digitais (Automated 

Fingerprint Identification System - Afis). A plataforma pode ser utilizada 

em sistemas policiais para identificação de pessoas de maneira digital e 

reforça a estratégia de implementação do Registro de Identificação Civil 

(RIC) digital, cartão com chips que substituirá a carteira de identidade.  

A Afis pode ser utilizada em sistemas policiais para identificação de 

pessoas de maneira digital e evita falsificação na emissão de registros 

de identidade de documentos. A solução é baseada na tecnologia 

biométrica e deverá unificar os bancos de dados dos brasileiros em todo 

o território nacional, com um sistema digital voltado ao governo e às 

empresas.  

A companhia explica que o sistema funciona da seguinte forma: as 

imagens das impressões digitais são recebidas e o sistema as extrai 

automaticamente, classifica os tipos de padrões, realiza a busca na 

base de dados e reporta o resultado.  

Em muitas situações, hoje, há quantidade insuficiente de material para 

coleta de impressões, o que requer um especialista para comparar e 

recriar as características das digitais. "Esse processo manual é um dos 

maiores obstáculos para uma rápida investigação de crime", diz Massato 

Takakuwa, diretor de negócios para governo da NEC Brasil.  

No Brasil, prossegue Takakuwa, a Polícia Civil do Distrito Federal e do 

Rio Grande do Sul, contam com a ferramenta eletrônica para auxiliar o 
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trabalho dos peritos na identificação de impressões digitais. 

Fonte: ComputerWorld – Online; 

Avaliação: Neutro; 

 

o Nova identidade civil dos brasileiros começa a vigorar em 2011 

12 de fevereiro de 2011 

O novo Registro de Identidade Civil (RIC), documento que 

gradativamente substituirá as atuais cédulas do RG, foi lançado na 

quinta-feira, 30 de dezembro, pelo então presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva e o ministro Luiz Paulo Barreto.  

Com investimentos de cerca de R$ 90 milhões custeados pelo Ministério 

da Justiça, os primeiros cartões serão expedidos em 2011 pela Casa da 

Moeda do Brasil.  

O ministro da Justiça ressaltou que o RIC é um dos mais modernos 

documentos de identificação do mundo: O RIC é mais seguro e mais 

prático, uma vez que incorpora em um só documento diversos itens de 

segurança.  

A nova identidade integrará o CPF e o título de eleitor, entre outros 

documentos.  

A incorporação de novas tecnologias ampliará a segurança do cidadão 

em diversos processos hoje realizados, como abertura de contas, 

operações bancárias, concessão de créditos, reduzindo a possibilidade 

de fraudes e prejuízos.  

Com o RIC, cada cidadão brasileiro passa a ser identificado por um 

único número em nível nacional, vinculado diretamente às impressões 

digitais e registrado num chip presente no cartão do RIC.  

Isso evita que uma mesma pessoa seja identificada por mais de um 

número de registro em diferentes estados da federação ou que o 

cidadão seja confundido com uma pessoa do mesmo nome.  

A vinculação do número do RIC às impressões digitais também impede 

que uma pessoa se passe por outra para cometer crimes, solicitar 

crédito ou cometer abusos.  
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Segundo o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ricardo 

Lewandowsky, presente na cerimônia, essas vantagens poderão 

contribuir para mitigar os graves prejuízos para o estado e para os 

cofres públicos, pois evita crimes.  

O chip contido no RIC reunirá também informações como gênero, 

nacionalidade, data de nascimento, foto, filiação, naturalidade, 

assinatura, órgão emissor, local de expedição, data de expedição e data 

de validade do cartão, além de informações referentes a outros 

documentos, como título de eleitor, CPF, etc.  

Ao longo de 2011 serão produzidos dois milhões de cartões RIC. As 

primeiras cidades a participar do projeto-piloto serão Brasília (DF), Rio 

de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Hidrolândia (GO), Ilha de Itamaracá 

(PE), Nísia Floresta (RN) e Rio Sono (TO).  

Os cidadãos contemplados nesta etapa inicial receberão uma carta 

indicando a possibilidade de troca do RG pelo RIC, além do local onde o 

novo documento poderá ser retirado. A perspectiva é que a troca de 

todos os atuais documentos de identidade pelo cartão RIC seja feita 

num prazo de 10 anos.  

Participaram também do lançamento do RIC o diretor do Instituto 

Nacional de Identificação da Polícia Federal, Marcos Elias Araújo; o 

diretor-presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, 

Renato da Silveira Martini; e o presidente da Casa da Moeda do Brasil, 

Luiz Felipe Denucci, entre outras autoridades.  

Fonte: Ministério da Justiça; 

Avaliação: Positivo; 

 

o Contra fraudes, Índia lança "super RG" 

17 de fevereiro de 2011 

Governo inicia programa para fornecer documentos com dados 

biométricos a cerca de 1,2 bilhão de habitantes Cartão de identidade 

armazenará digitais de todos os dedos e a íris; meta oficial é emitir 600 

milhões até 2014  
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O governo indiano deu início a um ambicioso programa para distribuir 

documentos pessoais de identidade com dados biométricos a todos os 

cerca de 1,2 bilhão de habitantes do país.  

A ideia é que o novo registro evite fraudes e passe a ser usado para 

trâmites tão diferentes como consultas em hospitais e transferências 

bancárias.  

Batizado de Cartão de Identificação Única (UID, na sigla em inglês), tem 

um número exclusivo de 12 dígitos, foto e armazena as digitais de todos 

os dedos e a íris, além de filiação, endereço e, opcionalmente, telefone 

e e-mail. Tudo está sendo guardado num banco de dados unificado.  

Em teoria, ninguém está obrigado a fazer documento, mas o governo 

quer que a sua apresentação seja compulsória para participar de 

programas sociais, por exemplo.  

A meta indiana é chegar a 600 milhões até 2014. Um objetivo difícil, 

tendo em conta que o número de UIDs, emitidos desde setembro, deve 

atingir apenas 2 milhões nos próximos dias -o equivalente a 0,16% da 

população.  

Em comparação, o Brasil, que começou a implantar o RIC (Registro de 

Identidade Civil) de forma experimental neste ano, estabeleceu um 

prazo de nove anos para substituir o RG.  

O governo afirma que o projeto beneficiará dezenas de milhões de 

indianos que ainda não têm documentos, facilitando procedimentos 

como a abertura de uma conta bancária, em que bastará apresentar o 

UID.  

Outra vantagem seria o fim de práticas fraudulentas atuais, por meio do 

uso de documentos falsificados e da simplificação dos controles 

anticorrupção.  

"O UID ajudará centenas de pessoas na Índia cujo orgulho foi ferido por 

tantos anos devido à falta de uma identidade. Isso será a sua fonte de 

reconhecimento de agora em diante", afirmou o premiê Manmohan 

Singh na época do lançamento.  

Mas o projeto está recebendo críticas da oposição. Em audiência no 
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Congresso nesta semana sobre o tema, parlamentares questionaram o 

fato de o UID não ser obrigatório. Afirmaram ainda que o esquema abre 

espaço para que imigrantes ilegais sejam automaticamente 

regularizados. 

Fonte: Folha de S. Paulo; 

Avaliação: Negativo; 
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o Pioneiro na região, Acre já está preparado para emitir o RIC 

19 de fevereiro de 2011  

O Estado do Acre implantou em 2003 um sistema de identificação com 

tecnologia AFIS que atende a uma gama de funcionalidades de 

identificação civil e criminal. O sistema trouxe uma série de benefícios à 

população acreana, tanto no nível de serviços quanto nos aspectos de 

combate à criminalidade. As funcionalidades do sistema foram 

ampliadas com a instalação de postos automatizados para atendimento 

nas cidades do interior.  

Ao final de 2010, o sistema foi renovado visando à automação total com 

a digitalização do acervo, passando-se a entregar todas as carteiras em 

24 horas. O sistema já está preparado para enviar ao Ministério da 

Justiça os dados para emissão do Registro de Identificação Civil (RIC) 

para cidadãos acreanos, dentro do projeto de implantação do RIC pelo 

MJ. O Acre será o pioneiro entre os estado da Região Norte do Brasil.  

Sujar os dedos para tirar a Carteira de Identidade faz parte do passado 

no Acre. E os prazos para a expedição do documento estão cada vez 

mais curtos. A meta da Secretaria de Estado de Polícia Civil é poder 

entregar o RG em apenas 24 horas a qualquer cidadão que resida no 

território. E esse será um passo decisivo para que o Acre seja o primeiro 

estado da Região Norte a integrar o projeto-piloto de 2011 do RIC.  

O prazo de 24 horas para a entrega da Carteira de Identidade, até então 

possível apenas para os menores de idade que tiram o documento pela 

primeira vez, ou que já tivessem registro biométrico no sistema AFIS, 

está estendido a todos. Tamanha eficiência faz parte da evolução no 

sistema de identificação civil e criminal IdNnet-Brasil, utilizado pelo 

Instituto de Identificação Raimundo Hermínio de Melo.  

Através de contrato firmado entre o governo local e a empresa Montreal 

Informática, que desenvolveu o sistema IdNet, o sistema do Instituto de 

Identificação está sendo atualizado para uma nova versão com mais 

funcionalidades, permitindo essa revolução na forma de expedição da 

carteira de identidade. O sistema IdNet utiliza a tecnologia AFIS da 

empresa alemã Dermalog, e incorpora nesta nova versão, em caráter 
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pioneiro no mundo, avançados algoritmos desenvolvidos recentemente 

pela Dermalog, com características de maior precisão e velocidade na 

comparação automática de impressões digitais.  

Essas características de precisão e velocidade, aliadas à digitalização 

do remanescente do acervo de 320.000 fichas de identificação do 

Instituto de identificação, já em fase final, permitirão que todas as 

carteiras emitidas pelo Estado sejam entregues no prazo de 24 horas, 

na Capital Rio Branco e em alguns dias para o interior do Estado, 

reduzindo os prazos de até 7 dias na Capital e 30 dias nas localidades 

mais distantes do interior.  

O Estado do Acre iniciou o processo de modernização da identificação 

civil e criminal em 2003, com a instalação do Sistema de Identificação 

IdNet, que usa a tecnologia AFIS da Dermalog. Esta iniciativa permitiu 

reduzir prazo de entrega das carteiras. Ao mesmo tempo deu à Polícia 

Civil ferramentas para pesquisa de fragmentos de impressão digital em 

cenas de crime, com inúmeros casos de sucesso na elucidação pelo uso 

da tecnologia. "Antes disso era comum ver aqui pessoas transtornadas 

pela demora na emissão, alegando que sem o documento perderiam 

empregos ou viagens", conta o Gerente de Tecnologia da Informação da 

Polícia Civil do Estado, Sr. Wagner Mendonça.  

Além do sistema central, a parceria com a Montreal possibilitou a 

expansão e automatização dos serviços em Rio Branco e em postos de 

atendimento no interior, Cruzeiro do Sul e Xapuri, que foram equipados 

com leitor biométrico, câmera fotográfica, pad para coleta de assinatura 

e software para atendimento. Na Capital desde 2003, a coleta de dados 

passou a ser 100% digital. O posto de Cruzeiro do Sul, a 650 

quilômetros da Capital, funciona on-line, em tempo real, para o 

atendimento dos cidadãos. Em Xapuri, o posto funciona em modo off-

line. Esses avanços possibilitaram que as histórias antigas de 180 dias 

de espera emissão de carteira se tornassem folclore.  

Com a digitalização e reorganização do acervo, os trabalhos de 

pesquisa manual de fichas de identificação para emissão da segunda 

via de uma identificação antiga vão ser eliminados, pois todos os dados 
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estarão armazenados nos computadores, e a lentidão será substituída 

pela rapidez.  

Maior eficiência  

As mudanças operadas não apenas encurtaram o prazo de entrega das 

carteiras e dificultaram a ação dos falsificadores - elas também dotaram 

a Polícia Civil de maior presteza no combate ao crime. Com as 

impressões digitais armazenadas no sistema IdNet, impressões digitais 

de cenas de crime podem ser pesquisadas através da tecnologia AFIS, 

o que vem permitindo à Polícia Civil elucidar mais crimes.  

Em 2010, por exemplo, o Governo do Acre comemorou o primeiro lugar 

no ranking dos estados mais eficientes na resolução dos homicídios, 

com 89% de casos desvendados. "Nosso banco de dados tem sido 

fundamental nesse trabalho da Polícia Civil", frisa Wagner Mendonça.  

A Polícia Civil ganhou maior celeridade na identificação de suspeitos e 

pode fazer a certificação biométrica da impressão digital on-line de 

suspeitos e também pode se valer, além da tecnologia AFIS, de 

reconhecimento facial nas suas buscas. As delegacias da Capital e do 

interior, já estão interligadas ao sistema de identificação. As viaturas 

policiais, no futuro, também estarão equipadas para realizar consultas 

remotas no sistema de identificação.  

Além disso, como frisa o gerente de projeto AFIS Norte/Nordeste da 

Montreal, Evandro Dol-zani, as informações armazenadas no sistema 

são totalmente compatíveis com as informações constantes dos 

arquivos da Polícia Federal, através do uso do padrão mundial de 

intercâmbio de informações recomendado pela Interpol e pelo governo 

americano (FBI/ANSI/NIST).  

"Bancos e casas comerciais também poderão se beneficiar desse 

trabalho, através de convênios com o Estado, para diminuir os riscos de 

fraudes, como os casos que envolvem falsidade ideológica e 

estelionato", complementa Wagner Mendonça.  

Informação ao alcance de um clique  

Quando todas as informações estiveram digitalizadas, o histórico de 
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cada cidadão acreano estará ao alcance de um clique do mouse. Além 

das 320.000 fichas, 80 mil registros biográficos estão sendo carregados 

no sistema. Essas informações durante o processo de carga estão 

sendo revisadas e validadas para uso a qualquer tempo.  

O benefício desse trabalho não é apenas para quem lida com a emissão 

dos documentos de identidade e para o Estado, que reforça seu papel 

de fiador no que diz respeito à confiabilidade da identificação de seus 

cidadãos. A população que usa o documento de identidade tem a 

certeza de que o documento que porta e que é o primeiro comprovante 

de sua vida como cidadão adulto, é um documento confiável e seguro e 

que nem por isso é complicada ou demorada sua obtenção.  

Como explica o gerente da Organização em Centrais de Atendimento 

(OCA) de Rio Branco, Anderson Cogo, as pessoas se surpreendem 

quando, ao chegar ao Posto de Identificação existente no local, 

descobrem que não necessitam trazer uma fotografia 3x4 ou cópia da 

certidão de nascimento. "Parece pouco para quem tem recursos 

financeiros, mas é uma prestação de serviço de enorme importância 

para os mais humildes", ressalta.  

Segundo Cogo, o posto de identificação também está apto a atender a 

solicitação de RG para os que têm problemas de mobilidade. No final de 

janeiro, por exemplo, a equipe da OCA se mobilizou para tirar a 

identidade de uma senhora de cem anos de idade, o mesmo ocorrendo 

com um garoto de onze anos, que é tetraplégico.  

"O sistema de identificação e a tecnologia AFIS não significam apenas 

ganho de eficiência, desburocratização do serviço público e segurança", 

como define o diretor do Instituto de Identificação do Acre, Carlos 

Bacelar. "Sua implantação é a evidência maior de que o Governo do 

Estado se preocupa em prestar serviços de qualidade aos cidadãos, 

mas principalmente aos mais humildes", conclui.  

Registro de Identificação Civil  

A tecnologia AFIS e o nível de informatização do Instituto de 

Identificação vão permitir que o Acre seja o primeiro Estado da Região 

Norte a fornecer dados para a emissão da nova carteira de identidade 
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nacional adotada pelo Governo Federal, Registro de Identificação Civil 

(RIC), que será implantado gradualmente nos próximos 10 anos para 

todos os cidadãos brasileiros À medida que o projeto do RIC for 

avançando e se transformando no documento com validade e unicidade 

nacional, o Acre poderá se orgulhar de ter saído na frente.  

Última atualização ( Seg, 21 de Fevereiro de 2011 23:54 ) 

Fonte: A Gazeta do Acre – Online; 

Avaliação: Positivo; 

 

o Mais urnas contra fraudes 

14 de março de 2011 

TSE vai utilizar sistema de votação com identificação por digital em 

Alagoas e Sergipe e em duas capitais: Curitiba e Goiânia  

Alagoas e Sergipe serão os dois primeiros estados brasileiros a terem 

eleições totalmente biométricas, já no pleito municipal de 2012. O 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) também utilizará 100% da nova 

tecnologia em duas capitais: Curitiba e Goiânia. A medida vai expandir 

de 1 milhão para 7 milhões o número de brasileiros habilitados para 

votar com identificação biométrica e também colaborará com o projeto 

do governo federal de implementar o Registro de Identidade Civil (RIC).  

O TSE vai anunciar oficialmente nesta semana a ampliação do número 

de localidades nas quais os eleitores serão cadastrados para votar em 

urnas biométricas - equipamento que processa o voto a partir da 

identificação da impressão digital. Em 2010, cerca de 1 milhão de 

pessoas votaram com o uso da tecnologia (confira quadro ao lado com a 

lista das cidades), desenvolvida principalmente para reforçar a 

segurança do processo eleitoral. No ano que vem, o TSE pretende 

atingir a marca de 10 milhões de eleitores aptos a irem às urnas 

biométricas.  

Juntos, os estados de Alagoas e Sergipe, além das capitais Curitiba e 

Goiânia, respondem por 5,6 milhões de eleitores. O TSE também irá 

utilizar a eleição com identificação biométrica nas cidades paulistas de 
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Jundiaí e Itupeva, que somam quase 300 mil eleitores, e também em 

Caruaru, no interior de Pernambuco, município com 196 mil pessoas 

aptas a votar. Outras cinco cidades pernambucanas de pequeno porte 

também serão incluídas na lista de localidades que terão votação 

biométrica no ano que vem.  

Os quase seis milhões de eleitores que moram nos locais escolhidos 

pelo TSE se juntarão àqueles que já foram reconhecidos nas urnas, no 

ano passado, pela impressão digital. Com isso, o total chegará a 7 

milhões. No entanto, até o fim do ano, o TSE irá mapear mais cidades 

ou algum novo estado para atingir outros 3 milhões de eleitores e, 

assim, totalizar 10 milhões de brasileiros cadastrados biometricamente.  

O recadastramento está previsto para iniciar ainda no primeiro semestre. 

A expectativa é de que o corregedor-geral eleitoral, Aldir Passarinho 

Júnior, assine amanhã o documento no qual indicará oficialmente às 

cidades e estados que terão a tecnologia nas eleições de 2012. A coleta 

da impressão digital de quatro dedos de cada eleitor ficará a cargo dos 

tribunais regionais eleitorais, que, como o TSE, abrirão prazos e 

dividirão Alagoas e Sergipe por microrregiões. Nas capitais e pequenas 

cidades também serão definidos cronogramas para o cidadão se 

apresentar à Justiça Eleitoral.  

O cadastro biométrico nas localidades definidas pelo TSE será 

obrigatório. Quem não comparecer ficará impedido de votar nas 

próximas eleições. O TSE já dispõe de mil kits exclusivos para o 

cadastro dos eleitores. Cada um é composto por um notebook, um 

scaner, uma câmera fotográfica e um estúdio móvel.  

Ao Correio, o TSE informou que os funcionários da Justiça Eleitoral 

aproveitarão o recadastro dos eleitores para tirar fotos e colher a 

assinatura digital dos cidadãos que se apresentarem. O objetivo é reunir 

as informações indispensáveis para a criação do Registro de Identidade 

Civil (RIC), documento que será utilizado pelo governo federal para 

substituir as atuais identidades. Para dificultar falsificações, o RIC terá 

um chip capaz de armazenar diversas informações de seu titular, como 

as impressões digitais, assinatura, altura e fotografia, entre outros 



Ministério da Justiça        
 

Projeto: MJ/SE-RIC Emissão: 19/05/2014 Arquivo: 20140519 MJ RIC - RT Clipping de Noticias_Projeto RIC.doc Pág.263/325 
Confidencial. 

Este documento foi elaborado pela Universidade de Brasília (UnB) para a MJ/SE. 
É vedada a cópia e a distribuição deste documento ou de suas partes sem o consentimento, por escrito, da MJ/SE. 

dados. A expectativa do presidente do TSE, ministro Ricardo 

Lewandowski, é de que todos os municípios brasileiros realizem 

eleições com a nova tecnologia a partir da eleição presidencial de 2018.  

Como funciona  

Na votação biométrica, o eleitor diz seu nome ao mesário, que faz uma 

verificação por meio de uma foto impressa na lista geral da seção;  

O presidente da Mesa então digita o número do título eleitoral, antes da 

identificação biométrica;  

A liberação das urnas não é feita pelo mesário, mas pela leitura das 

impressões digitais do próprio eleitor;  

A implantação do voto biométrico aumenta a segurança das eleições, 

pois evita que outra pessoa vote no lugar do eleitor  

Estados que terão eleições 100% biométricas em 2012  

Alagoas - 2 milhões de eleitores  

Sergipe - 1,4 milhão de eleitores  

Capitais que terão eleições biométricas em 2012  

Curitiba - 1,3 milhão de eleitores  

Goiânia - 907 mil eleitores  

Cidades que já tiveram a nova tecnologia nas eleições de 2010  

Bujari e Assis Brasil  

Rio Largo, Barra de Santo Antônio, Branquinha, Chã Preta, Igaci, 

Jaramataia, Poço das Trincheiras, Quebrangulo, São Miguel dos 

Milagres, Coité do Noia e Maribondo  

Ferreira Gomes  

Pojuca  

Eusébio  

Espírito Santo  

Viana e Castelo  

Hidrolândia  

Paço do Lumiar e Raposa  

Minas Gerais  
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São João Del-Rei, Pará de Minas, Curvelo e Ponte Nova  

Mato Grosso do Sul  

Fátima do Sul  

Capanema  

Pedras de Fogo e Cabedelo  

Paraná  

Balsa Nova  

Ilha de Itamaracá, Itapissuma, Rio Formoso e Tamandaré  

Piracuruca e Piripiri  

Rio de Janeiro  

Armação dos Búzios  

Rio Grande do Norte  

Macau, Guamaré, Caraúbas, Alexandria, Pedro Avelino, Pilões,  

João Dias, São José de Mipibu, Nísia Floresta, São Fernando e 

Timbaúba dos Batistas  

Rio Grande do Sul  

Canoas  

Colorado do Oeste  

Santa Catarina  

São João Batista  

São Paulo  

Nuporanga  

Barra dos Coqueiros  

Pedro Afonso, Alvorada, Bom Jesus do Tocantins, Rio Sono,  

Talismã, Santa Maria do Tocantins e Figueirópolis 

Fonte: Correio Braziliense; 

Avaliação: Positivo; 

 

o Previsto para julho, novo RG com chip pode custar até R$40  

03 de maio de 2011 

O RIC (Registro de Identidade Civil), que vai substituir o RG a partir de 
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julho, poderá custar até R$ 40 ao cidadão. O Executivo quer reduzir o 

valor para R$15. O governo diz que o custo é alto porque o RIC é um 

cartão com chip e certificação digital, o que permite usá-lo na internet.  

Fonte: Folha de S. Paulo; 

Avaliação: Negativo; 

 

o Brasileiro terá de pagar por nova carteira de identidade 

03 de maio de 2011 

Documento, que começa a ser emitido em julho, está orçado em R$ 40  

Governo tenta reduzir valor para R$ 15; hoje, não há lei que defina 

cobrança pelo RG; DF e 11 Estados não cobram  

O governo decidiu que os brasileiros terão de pagar pelo documento que 

substituirá o RG a partir de julho. O RIC (Registro de Identidade Civil) 

está orçado em R$ 40. O Executivo ainda tenta alternativas para reduzir 

esse valor a R$ 15.  

Atualmente não há lei que defina cobrança pelo RG e 11 Estados, além 

do Distrito Federal, oferecem o documento de graça, entre eles São 

Paulo, Rio, Bahia e Pernambuco.  

Outros 15 cobram pelo RG, de R$ 5 a R$ 28,25. Atualmente, são os 

próprios Estados que definem o preço do documento e que ficam com 

os recursos arrecadados. Também são os governos que confeccionam e 

vão continuar emitindo o documento.  

"A gente entende que não tem por que cada Estado cobrar um valor 

diferente", afirmou Paulo Ayran, secretário-executivo do comitê gestor 

que discute o assunto no Ministério da Justiça.  

O alto custo para a confecção do documento pelos Estados é o que tem 

atrasado a substituição progressiva do RG, lançada com pompa pelo 

governo Lula e inicialmente prevista para janeiro.  

Segundo o governo, o custo do RIC é mais alto do que o do RG porque 

se trata de um cartão magnético com chip que terá certificação digital, o 

que permitirá usá-lo em operações na internet.  

O governo federal vai bancar uma remessa de 2 milhões desses 
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documentos, que serão distribuídos gratuitamente em todo o país.  

O restante terá de ser confeccionado pelos Estados e cobrado da 

população. Há uma disposição do Executivo de isentar da taxa os 

beneficiários do Bolsa Família.  

O cartão sai para o governo a R$ 20 -o governo não explicou o motivo 

de a cobrança ser o dobro desse valor. O papel para confeccionar o 

atual RG custa, em média, R$ 0,01 para os Estados. O governo desistiu, 

por enquanto, de unificar com o RIC os números do CPF e do RG.  

Para tentar baratear o custo do RIC, o governo quer criar o Fundo 

Nacional de Identificação Civil e obrigar os Estados a repassar parte do 

que arrecadarem com a emissão do novo documento a esse fundo.  

Um projeto já está pronto para ser encaminhado ao Congresso. A Folha 

apurou que uma das propostas é que o repasse seja de 10%. O restante 

ficaria com os Estados.  

O calendário do governo prevê que em 2012 os Estados confeccionem 8 

milhões de cartões e, no ano seguinte, 20 milhões, número que irá 

crescendo gradativamente até que em nove anos todos os brasileiros 

tenham substituído seus RGs. Quando isso ocorrer, a lei que criou o RG 

deverá ser revogada.  

Fonte: Folha de S. Paulo; 

Avaliação: Negativo; 

 

o Nova identidade será implantada em julho em 2 Estados e no DF 

03 de maio de 2011 

Registro de Identidade Civil (RIC) custará R$ 40, mas ainda não há 

definição se valor será pago pelo governo ou cobrado do cidadão 

Solange Spigliatti - Central de Notícias  

O novo cartão de identidade do brasileiro deve começar a ser 

implantado em julho deste ano para cerca de 50 mil pessoas, em dois 

Estados e no Distrito Federal. O novo Registro de Identidade Civil (RIC), 

documento que gradativamente substituirá as atuais cédulas do RG, foi 

lançado no final do ano passado e deveria ser implantado em janeiro, 
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para um número maior de pessoas e abrangendo outros Estados.  

Segundo o diretor do Instituto Nacional de Identificação (INI), Marcos 

Elias de Araújo, um problema com os dados enviados pelos Estados 

impossibilitou a implantação do projeto no começo do ano, sendo 

transferida para julho. Entre os problemas apresentados estava a foto do 

cidadão. No novo padrão, o brasileiro não poderá ter uma foto usando 

óculos. "Muitos documentos enviados apresentavam fotos com as 

pessoas usando óculos e não tiveram condições de serem usados", 

explica Araújo.  

Os primeiros brasileiros a receber a nova identidade, que terá um chip 

para armazenar informações, serão os moradores de Brasília (DF), 

Salvador, na Bahia, e Rio de Janeiro. A perspectiva é que a troca de 

todos os atuais documentos de identidade pelo cartão RIC seja feita 

num prazo de nove anos.  

A mudança da identidade, que também modificará o número atual do 

RG, de acordo com Araújo, teve como objetivo uma maior segurança 

com o documento. O RIC tem 17 itens de segurança e foi idealizado 

para impedir fraudes e facilitar a vida dos cidadãos na obtenção de 

benefícios sociais e em contratos privados, como abertura de contas e 

operações bancárias, reduzindo a possibilidade de erros e prejuízos.  

Além disso, o chip permite a reunião de vários documentos, como o 

CPF, identidade, título de eleitor e programa de integração social (PIS) 

em um só. Por conta desta tecnologia, o novo cartão tem um custo ao 

governo federal de aproximadamente R$ 40.  

De acordo com Araújo, ainda não existe uma definição do comitê gestor 

que organiza a mudança do documento se o cartão será cobrado do 

cidadão. Quando o projeto da nova identidade foi divulgado, no fim do 

ano passado, a emissão do documento, feita pela Casa da Moeda do 

Brasil, seria gratuita e bancada pelo Ministério da Justiça.  

Com o RIC, cada cidadão brasileiro passa a ser identificado por um 

único número em nível nacional, vinculado diretamente às impressões 

digitais e registrado num chip presente no cartão do RIC. Isso evita que 

uma mesma pessoa seja identificada por mais de um número de registro 
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em diferentes Estados ou que o cidadão seja confundido com uma 

pessoa do mesmo nome. A vinculação do número do RIC às impressões 

digitais também impede que uma pessoa se passe por outra para 

cometer crimes, solicitar crédito ou cometer abusos.  

O chip contido no RIC reunirá também informações como gênero, 

nacionalidade, data de nascimento, foto, filiação, naturalidade, 

assinatura, órgão emissor, local de expedição, data de expedição e data 

de validade do cartão, além de informações referentes a outros 

documentos, como título de eleitor, CPF, etc. 

Fonte: Estadão.com.br; 

Avaliação: Positivo e Negativo; 

 

o Nova identidade 

08 de maio de 2011 

O RIC (Registro de Identidade Civil), que substituirá a carteira de 

identidade em julho (Cotidiano, 3/5), realmente é um novo e interessante 

documento de identificação do cidadão digno de um país que quer ser, 

em breve, uma das cinco maiores potências do mundo. O valor 

teoricamente é baixo (cerca de R$ 40, segundo estimativas), mas o 

montante arrecadado dos brasileiros, via tributos, não é o suficiente para 

bancar a emissão da primeira via do documento? Dados do IBPT 

(Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário) provam que sim.  

Fonte: Folha de S. Paulo; 

Avaliação: Positivo e Negativo; 

 

o Empresa fará cartão de identidade 

12 de maio de 2011 

Em nove anos, todo brasileiro deverá trocar o velho RG por um 

documento do tamanho de um cartão de crédito com dois chips 

contendo informações que vão de número de identidade e título de 

eleitor a altura e cor dos olhos. Para a Valid, que domina tanto a 

confecção de cartões quanto o manejo de dados sigilosos e certificação 
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digital, o RIC (Registro de Identidade Civil) é uma grande oportunidade.  

Jose Roberto Mauro, que hoje assume o cargo de presidente, diz que a 

empresa está envolvida em todas as etapas de desenvolvimento do 

RIC, mas que não comentará nem sob tortura sobre a polêmica em 

relação ao seu custo. Cada brasileiro teria de pagar R$ 40 pelo cartão, 

valor considerado alto pelo governo. É um produto de alta qualidade, e o 

preço depende de uma série de fatores, diz.  

A Valid já trabalha no processo de confecção das primeiras unidades, 

que devem ser expedidas gratuitamente a partir de julho. O projeto está 

sob coordenação do Instituto Nacional de Identificação e terá 

intermediação da Casa da Moeda, que informou que contará com 

parcerias para repassar conhecimentos que ainda não domina. (FP) 

Fonte: Valor Econômico; 

Avaliação: Neutro; 

 

o Fornecedores se armam para o RG digital  

23 de maio de 2011 

Projeto-piloto para novo documento de identificação começa no próximo 

mês, em três capitais: Rio, Brasília e Salvador  

Fabiana Parajara e Carolina Pereira  

No mês que vem, 100 mil pessoas no Rio de Janeiro, em Brasília e em 

Salvador vão trocar as tradicionais carteiras de identidade por um 

modelo digital.  

O novo Registro Único de Identidade Civil (RIC) vem com um chip capaz 

de armazenar os mais diversos tipos de dados, do título de eleitor a um 

certificado eletrônico que permitirá, no futuro, que as pessoas votem on-

line ou não precisem ir a um cartório para reconhecer firma (leia mais na 

reportagem ao lado). O novo documento promete também impulsionar 

as vendas de fabricantes de chips, como Gemalto, Intelcav, GD e Sagen 

Orga, e de fornecedores de leitores biométricos e outros sistemas de 

hardware e software que compõem o sistema de dados do RG digital.  

A estimativa do mercado é que, até 2020, 160 milhões de brasileiros 
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portemos novos documentos de identidade. A Gemalto, fabricante 

francesa de chips, que faturou globalmente € 1,9 bilhão no ano passado, 

trabalha com a perspectiva de estar presente em 40% das cédulas 

digitais. Tradicional fornecedora de chips para telefonia celular e cartões 

bancários, a empresa anunciou, em 2009, um investimento de R$ 10 

milhões na ampliação da fábrica que mantém em São José dos Pinhais, 

no Paraná.  

Andamento Hoje, a unidade têm capacidade para produzir de 8 milhões 

a 10 milhões de chips de identificação por ano. No entanto, a maior 

parte da linha ainda produz apenas chips para uso bancário e de 

telefonia, que são os principais mercados da área. Antes, todos os chips 

de identificação da marca eram produzidos apenas na fábrica da 

Gemalto na Finlândia.  

"A expectativa é de um retorno a médio prazo, visto que teremos como 

atender o mercado interno e também exportar os chips", diz Amador 

Barros, diretor de produtos para governo da companhia.  

"Pelo tamanho do projeto, que é o maior do mundo hoje, sabíamos que 

não haveria um retorno rápido". Para o executivo da Gemalto, um ótimo 

começo seria fornecer até 600 mil chips por mês para os estados, que 

serão os responsáveis por cadastrar e distribuir os novos documentos.  

Com apenas dez anos de mercado, a brasileira Intelcav também 

ampliou sua capacidade de produção para conseguir enfrentar a 

concorrência dos grandes grupos pelos contratos de fornecimento das 

cédulas com chip. De acordo com o presidente da companhia, Fernando 

Castejón, houve investimentos em maquinário, tecnologia, treinamento 

de funcionários e testes, mas ele não revela qualquer número sobre a 

empresa. "Estamos preparados para atender o mercado interno e 

também para exportar para parte da América Latina. O mais interessante 

nesse projeto é o Brasil começar a ser visto como fornecedor de 

tecnologia, a exemplo do que já ocorre na área bancária", diz Castejón.  

"É um projeto enorme, para 190 milhões de pessoas, e presume um 

investimento de longo prazo por parte de governos e empresas".  

Hardware A suíça Covadis afirma que é a fornecedora escolhida pelo 
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governo para prover os leitores biométricos do projeto piloto do RIC, já 

que a veracidade dos dados da cédula pode ser comprovada pela leitura 

das digitais do portador. O Auriga, até o momento, é o único 

equipamento compatível com a nova carteira e também o único a ser 

utilizado no projeto-piloto que terá início no próximo mês.  

Marcelo Correa, presidente mundial da Covadis, não informa o valor do 

contrato, e afirma que o mais importante agora é testar o produto e a 

viabilidade do projeto. São 100 máquinas.  

O governo é o primeiro cliente da empresa do Brasil.  

A estimativa, segundo Correa, é investir US$ 10 milhões no mercado 

local para atender as demandas que serão geradas pelo RIC. O 

montante inclui a fabricação local do leitor biométrico, por meio de um 

parceiro, como já acontece na única fábrica da companhia, na Malásia. 

Com isso, o país deve representar de 15% a 20% da receita em dois 

anos. Atualmente, os principais mercados da empresa são África e Ásia.  

"O mais interessante neste projeto é o Brasil começar a ser visto como 

fornecedor de tecnologia, a exemplo do que já ocorre na área de 

tecnologia bancária" 

Fonte: Brasil Econômico; 

Avaliação: Positivo; 
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o Cartão magnético deve criar novos serviços, como o voto pela internet 

23 de maio de 2011 

Além de dados como nome, sexo, data de nascimento, foto, filiação, 

naturalidade e assinatura, o RIC conterá o número do RG, do CPF, do 

título eleitoral e do novo Número de Identificação Social (NIS).  

A nova carteira tem validade de 10 anos e o número de certificação 

digital que o documento carrega, de três anos, prazo prorrogável. Esse 

número pode funcionar como uma assinatura eletrônica e, no futuro, 

facilitar a validação de contratos e outros documentos. 

Fonte: Brasil Econômico; 

Avaliação: Positivo; 

 

o Cartão agrega dados de vários documentos 

23 de maio de 2011 

Sistema é centralizado na Polícia Federal, e leitura biométrica de digitais 

do portador deve prevenir fraudes e facilitar transações on-line  

A lei que institui o Registro Único de Identidade Civil (RIC) completou 14 

anos no último dia 7 de abril. Mas ela só passou a ter validade dois anos 

atrás, quando houve a atualização e a sanção presidencial da lei que 

leva à substituição das tradicionais cédulas de identidade. A previsão 

inicial era de que os primeiros documentos digitais, que são cartões 

magnéticos, com impressão digital e chip eletrônico, entrariam em 

circulação em janeiro do ano passado.  

O prazo sofreu diversos adiamentos e, agora, o projeto piloto, com 

distribuição de 100 mil novas cédulas, será implantando em junho, 

segundo Paulo Airan, que preside o comitê gestor do RIC, dentro do 

Instituto Nacional de Tecnologia da Informação.  

"O atraso ocorreu em função dos ajustes necessários ao funcionamento 

do sistema, mas os planos de distribuir dois milhões de cartões durante 

o primeiro ano de funcionamento do RIC estão mantidos", afirma.  

Célio Ribeiro, presidente executivo da Associação Brasileira das 
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Empresas de Identificação Digital (Abrid), afirma que o atraso não 

prejudicou as empresas fornecedoras de equipamentos e novas 

cédulas, e que ajustes em projetos desta magnitude são normais. "Todo 

o atraso foi para melhorar o projeto", afirma.  

Durante o projeto-piloto serão apenas 100 mil novas cédulas, 

distribuídas no Rio de Janeiro, em Brasília e Salvador a pessoas 

previamente selecionadas.  

"Neste primeiro momento, não haverá custo ao cidadão", diz Airan, 

acrescentando que haverá, numa segunda etapa, o estabelecimento de 

uma única taxa de emissão para todo o território nacional. Segundo 

informações do Ministério da Justiça, a escolha dos primeiros cidadãos 

foi aleatória.  

Os dois milhões de cartões que serão subsidiados pelo governo foram 

fabricados na Casa da Moeda, por meio de um contrato no valor de R$ 8 

milhões.  

Ao todo, o Ministério da Justiça diz ter investido cerca de R$ 90 milhões 

no sistema.  

Até o fim do ano, o comitê deve estabelecer um calendário para 

ampliação do serviço, com novas metas de distribuição e dos estados 

que poderão entrar no sistema, o que deve ocorrer gradativamente.  

Num primeiro momento, o RIC conterá o número do RG, do CPF, do 

título eleitoral e do novo Número de Identificação Social (NIS), que irá 

substituir o PIS/PASEP, além de dados como nome, sexo, data de 

nascimento, foto, filiação, naturalidade e assinatura. "O cartão será 

como um indexador das bases cadastrais.  

Ele poderá ser conferido em poucos segundos, em qualquer lugar do 

país, porque os dados estarão centralizados na Polícia Federal", diz 

Airan. "A confirmação da identidade se dá por leitura biométrica da 

digital do portador, que não pode ser falsificada." No futuro, o RIC terá 

um número de certificação digital, que funciona como uma assinatura 

eletrônica.  

Outro ponto importante na opinião de Ribeiro é que será muito mais 



Ministério da Justiça        
 

Projeto: MJ/SE-RIC Emissão: 19/05/2014 Arquivo: 20140519 MJ RIC - RT Clipping de Noticias_Projeto RIC.doc Pág.274/325 
Confidencial. 

Este documento foi elaborado pela Universidade de Brasília (UnB) para a MJ/SE. 
É vedada a cópia e a distribuição deste documento ou de suas partes sem o consentimento, por escrito, da MJ/SE. 

difícil cometer fraude.  

o "O documento vai garantir a unicidade do cidadão. Para mim, o mais 

importante desse projeto é exatamente a garantia que o cidadão vai ter 

de que outra pessoa não usará o seu registro indevidamente", afirma.  

Airan explica que a nova carteira tem validade de 10 anos e que a 

certificação digital, de três anos, que podem ser prorrogáveis.  

E o chip, com o tempo, poderá agregar funcionalidades como os 

registros da Receita Federal. "A capacidade de armazenamento do chip 

é limitada, mas o mercado achará um meio de aproveitar suas 

funcionalidades, como usar a certificação digital para simplificar a 

validação de contratos e de outros documentos de forma on-line", diz 

Airan.  

Até o fim do ano, o comitê deve estabelecer um calendário para 

ampliação do serviço, com novas metas de distribuição e os estados 

que poderão entrar no sistema  

PROJETO-PILOTO  

2 milhões de cartões de RG digital devem ser distribuídos no primeiro 

ano do projeto.  

CRONOGRAMA  

2020 é o prazo estimado para que os 190 milhões de brasileiros tenham 

os novos documentos.  

CUSTO INICIAL  

R$ 8 milhões foi o valor do contrato com a Casa da Moeda para os 

primeiros 2 milhões de cartões 

Fonte: Brasil Econômico; 

Avaliação: Positivo e Negativo; 
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o RG com chip começa no mês que vem 

29 de junho de 2011 

2 milhões de moradores de Brasília, Rio e Salvador serão os primeiros 

no País a receber novo documento, que tem tecnologia suíça  

O RG biométrico, com chip, já começa a ser implementado no Brasil em 

julho. Neste ano, 2 milhões de brasileiros em Brasília, Rio e Salvador 

serão os primeiros a ter o novo cartão de identidade (denominado RIC), 

em fase de testes.  

A convocação dos selecionados para trocar a antiga cédula de 

identidade começou em janeiro e a escolha foi aleatória, segundo o 

Ministério da Justiça. No primeiro semestre, parte dos eleitores 

brasileiros também já foi cadastrada para permitir uma mudança para o 

cartão biométrico no título de eleitor. Nessa primeira fase, todo o custo 

será bancado pelo governo - o documento biométrico pode custar até 

R$ 40 e as formas de pagamento ainda não estão definidas (hoje alguns 

Estados cobram pelo atual RG).  

Procurada ontem para comentar o assunto, a Secretaria de Segurança 

Pública de São Paulo informou que ainda não há uma data certa para o 

Estado integrar o projeto. Ainda deverá ser lançado um processo 

licitatório (sem data definida).  

A mudança no documento deverá atingir, até 2019, 150 milhões de 

brasileiros. A tecnologia foi contratada de uma empresa de tecnologia 

suíça, a Covadis, com sede em Genebra, que também trabalha na 

instalação em outros países do mundo. Para seu CEO, Marcelo Correa, 

as alterações no sistema de identificação brasileiro "serão um teste 

importante" para a nova tecnologia. Para ele, a grande vantagem do 

novo formato é a proteção dos dados dos cidadãos, além da redução do 

risco de fraudes, com o roubo de documentos.  

Proteção. O cartão promete diminuir a quantidade de cópias de 

documentos que cada cidadão terá de fazer, cada vez que for obrigado 

a se apresentar a um serviço público. Ele trará um chip com dados da 
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pessoa, informações biométricas e sua impressão digital. Em cada posto 

de atendimento público, futuramente, não bastará a apresentação do 

novo RG. O cidadão terá de introduzir sua digital em um aparelho e as 

informações no cartão e a digital terão de coincidir para permitir que o 

atendimento seja realizado. Tanto a assinatura quando a foto do cidadão 

serão digitalizadas, também para evitar casos de fraude.  

Para garantir a proteção dos dados, a Casa da Moeda ficará 

responsável pelo armazenamento das informações contidas em cada 

um dos cartões. Duas sedes serão estabelecidas, em pontos diferentes 

do País, para garantir maior segurança para o sistema.  

Fonte: O Estado de S. Paulo; 

Avaliação: Positivo e Negativo; 

 

o Na Segurança, só insegurança 

28 de agosto de 2011 

País não sabe sequer quantos foragidos a Justiça tem, o que impede 

uma política para o setor  

O Brasil governa às cegas na Segurança Pública. O país não sabe 

quantos pessoas estão foragidas da Justiça. Também não sabe quantas 

estão desaparecidas. Não tem um cadastro nacional de impressões 

digitais, o que faz com que uma mesma pessoa possa ter 27 carteiras 

de identidade, uma em cada unidade da Federação. E o mapa de 

ocorrências criminais com que o Ministério da Justiça trabalha para 

planejar suas ações tem dados de três anos atrás, emprestados do 

SUS. A consequência da desordem é que a segurança pública é 

planejada e executada sem informação. A ausência de bancos de dados 

nacionais e a falta que a informação faz para a ação pública são tema 

de uma série de reportagens que O GLOBO passa a publicar hoje, 

começando pela segurança.  

Hoje, um juiz pode liberar um detido mesmo com mandados de prisão 

contra ele em outros estados. Isso porque, em muitos casos, o juiz só 

tem condições de checar os antecedentes criminais da pessoa no 
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estado em que trabalha, e não em todos os outros - justamente por não 

haver cadastro nacional de foragidos com os mandados expedidos. Está 

aí a explicação para casos como o do pai da jovem Eloá Pimentel, 

Everaldo Pereira dos Santos. Foragido da Justiça alagoana há 18 anos 

e acusado de quatro homicídios, só foi descoberto em 2008, ao surgir na 

TV quando o namorado da filha a matou, em São Paulo.  

- Você não sabe nem quantos mandados de prisão, quantos foragidos 

há no país - diz Walter Nunes da Silva Jr., juiz e conselheiro do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ). - O que se tem são estimativas. 

Um diz 170 mil (foragidos), outro diz 250 mil. O Judiciário não sabe, a 

polícia não sabe. Por quê? Porque a informação não é integrada. 

Converse com qualquer juiz, e ele vai dizer da angústia que é decidir se 

libera ou não alguém. Ele sabe que solta com base em informação 

incompleta.  

Walter Nunes é relator de uma resolução do CNJ aprovada no início de 

julho que cria um banco nacional de mandados de prisão. Pela 

resolução, os Tribunais de Justiça de todos os estados têm até seis 

meses para começar a alimentar esse banco, enviando os dados dos 

mandados expedidos por cada um. Para isso, porém, será preciso 

passar por mais um obstáculo: o fato de que cada TJ produz um 

mandado de prisão de um jeito.  

- Todos os mandados em aberto terão de ser reeditados, para terem um 

mínimo comum de dados, como local, hora, tipo de crime - diz Nunes.  

Em cada estado, um tipo de ocorrência  

A falta de dados - o que fez o ministro da Justiça, José Eduardo 

Cardozo, afirmar em abril que "há total falta de integração dos órgãos de 

segurança" no país e prometer a criação de um sistema nacional de 

criminalidade - é empecilho também para o sistema existente hoje no 

Ministério da Justiça, que reúne os registros de ocorrência policial dos 

estados, a rede InfoSeg. As polícias estaduais (sejam militares ou civis) 

não são obrigadas a enviar os registros para o sistema. Envia quem 

quer ou pode. E, ainda, cada polícia registra as ocorrências de um modo 

- um assassinato pode ser registrado como homicídio em um estado e 
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como auto de resistência em outro. Então, mesmo as polícias que 

enviam os registros mandam dados que não são uniformes e, portanto, 

são difíceis de serem unificados num sistema.  

- O problema é que é um sistema descentralizado, com polícias atuando 

de forma regional. Aí vem a segunda questão: como os estados têm 

autonomia, não se poderia obrigá-los a mandar essas informações - 

analisa Sérgio Renault, ex-secretário de Reforma do Judiciário do 

Ministério da Justiça.  

- Garanto que o pacto federativo não é para isso. Não é para prejudicar 

a política de segurança. Por que vivemos em sociedade? Para, entre 

outras coisas, termos um mínimo de segurança. Se um criminoso pode 

fugir ali para o meu vizinho, como é que os órgãos não se comunicam? 

Agora, os estados não recebem dinheiro do governo federal para 

segurança? É só dizer que não vai mandar o dinheiro se não mandarem 

os dados. Quero ver quem não enviará - afirma o juiz Walter Nunes.  

- Informação de qualidade serve para orientar a aplicação da verba 

destinada à segurança. Sem isso, o país aplica mal os recursos. Fica 

sem saber se a proposta é adequada e se produziu ou não resultados 

satisfatórios - afirma o deputado federal Alessandro Molon (PT-RJ), que 

vai apresentar um projeto condicionando o repasse de recursos ao 

abastecimento do banco de dados pelos estados.  

A InfoSeg também não inclui os registros de impressões digitais dos 

órgãos estaduais de identificação. Nem a InfoSeg nem qualquer outro 

órgão centralizam esses registros atualmente.  

- Uma mesma pessoa pode ter 27 carteiras de identidade. É caótico - 

afirma o presidente da Associação Brasileira dos Papiloscopistas 

Policiais Federais (Abrapol), Celso Zuza. - Aliás, isso torna mais fácil 

uma pessoa tirar mais de um passaporte, com carteiras diferentes, para 

fugir do país.  

Justamente para integrar os registros de impressão digital é que o 

governo federal está criando o Registro de Identidade Civil (RIC), que 

trará um chip e será um registro único para todo o país, centralizado 

pelo Instituto Nacional de Identificação. Anunciado desde o ano passado 
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e com custo de cerca de R$100 milhões, segundo Zuza, o cartão RIC 

começa a ser distribuído dentro de dois meses:  

- É uma ideia discutida há mais de dez anos. Mas, para todos os 

estados estarem integrados, acredito que só daqui a pelo menos cinco 

anos.  

A falta de informação não é só um problema para a resolução de crimes. 

Faz com que o Estado gaste mal a verba para segurança. Um perito do 

Rio que preferiu não se identificar conta que a Polícia Civil recebeu uma 

máquina para banco de imagens que servia apenas para contabilizar 

crimes em locais com baixo índice de criminalidade. Segundo ele, "o 

dinheiro teria sido mais bem aplicado em computadores, impressoras e 

luvas para os peritos".  

- Sem informação não há trabalho de inteligência, não há prevenção do 

delito. Há quem pense que o sistema integrado vai dizer quantos crimes 

foram cometidos. Mas vai mostrar também quantos a polícia conseguiu 

resolver, quantos foram para o MP, quantas denúncias chegaram à 

Justiça - conclui Julio Jacobo, sociólogo e autor do Mapa da Violência, 

que aponta estados e municípios mais violentos do país. - Com as 

informações que temos hoje, a estimativa é que entre 7% e 8% dos 

homicídios sejam resolvidos.  

- A cultura do Brasil é a do flagrante. Informação de qualidade mudaria 

isso - diz Pedro Abramovay, professor de Direito da FGV-RJ e ex-

secretário nacional de Justiça. - Prendemos o pequeno traficante e 

autores de roubos simples. Mas prende-se menos quem comete crimes 

mais sofisticados, que precisam de investigação.  

Fonte: O Globo;  

Avaliação: Positivo e Negativo;  

 

 

 

o Sem intermediários 

05 de setembro de 2011 
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A Índia está fazendo algo que mais parece ficção científica, uma mistura 

de 1984 e Admirável Mundo Novo. E que vai provocar um grande debate 

sobre os limites da democracia representativa, da privacidade e do 

controle do Estado sobre o indivíduo. Imagine fotografar 1,2 bilhão de 

rostos, escanear 2,4 bilhões de íris e coletar 12 bilhões de impressões 

digitais, juntar tudo isso num banco de dados digital, e torná-lo acessível 

pela rede de telefonia celular. Deve demorar 10 anos, mas já começou a 

acontecer.  

O projeto chama-se Aadhaar e em pouco mais de um ano emitiu 30 

milhões de números de identificação únicos para indianos de 13 dias de 

vida até 103 anos de idade. Participa quem quer, mas os atrativos para 

ganhar os 12 dígitos são muitos: com ele e sua impressão digital, 

qualquer um, mesmo o mais miserável sem-teto, pode abrir uma conta 

bancária, receber benefícios governamentais e descolar um telefone 

celular. Em vez de meses de idas e vindas de papelada, a identificação 

digital demora 8 segundos.  

A meta é driblar a burocracia, evitar o desvio de recursos do equivalente 

local ao Bolsa-Família e diminuir as desigualdades de um país que é 

estratificado em castas e onde há oficialmente 400 milhões de pobres. O 

sistema está sendo implementado por uma espécie de "start-up" estatal, 

comandada pelo mais icônico "self-made man" indiano, o bilionário 

Nandan Nilekani, fundador da Infosys. Ele se afastou do seu império de 

software e terceirização de serviços de informática para tocar o projeto.  

Os benefícios são óbvios, assim como os riscos. No limite, seria 

possível ao governo monitorar todos os cidadãos cadastrados, um 

verdadeiro Big Brother. Reportagem do The New York Times conta que 

as resistências foram grandes, mas o Aadhaar deslanchou graças ao 

aval do primeiro-ministro Manmohan Singh e - mais importante - da 

família Gandhi, que comanda o poderoso Partido do Congresso. Pode 

ser que tenham avalizado apenas pelo apelo eleitoral de diminuir a 

kafkiana burocracia da Índia. Ou não.  

Identificação. O Aadhaar resolve o problema da identificação à distância. 

Através das câmeras dos celulares seria possível, em tese, identificar 
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qualquer pessoa para realizar todo tipo de atividade, até votar. Hoje isso 

é impensável. Daqui a dez anos (ou menos) não será. O processo será 

tão fácil e rápido que pode colocar em xeque o sistema de democracia 

representativa, em prol da democracia direta.  

É tudo o que os políticos e partidos não querem. Imagine uma votação 

instantânea dos eleitores do Distrito Federal cassando o mandato da 

deputada Jaqueline Roriz (aquela que foi absolvida pelos seus pares 

apesar de ter sido flagrada em vídeo recebendo dinheiro vivo). Ou 

decidindo pelo voto direto sobre a criação ou extinção de tributos.  

A democracia direta pode ser também um atalho para a ditadura da 

maioria. Sem limites, favorece perseguições e ameaça direitos 

fundamentais do cidadão, dependendo de para onde o vento da opinião 

pública estiver soprando.  

Mas as rebeliões em países democráticos como Espanha, Grécia, Chile 

e Inglaterra demonstram que a democracia representativa não satisfaz a 

nova geração de eleitores, que se sente excluída do processo decisório. 

Somem-se as novas tecnologias, as redes sociais e projetos como o 

Asdhaar e o resultado é um debate que pode ser adiado, mas não 

evitado para sempre.  

E no Brasil?  

O Tribunal Superior Eleitoral coletou as digitais (nada de escanear íris) 

de pouco mais de um milhão de eleitores até agora. Eles votaram em 

2010 usando o indicador para se identificarem. Essas pessoas terão 

prioridade para receber o RIC (Registro de Identidade Civil), um número 

de identificação que substituirá o R.G. e, em tese, unificará CIC, 

PIS/PASEP e todos os outros cadastros federais.  

O "em tese", no caso, é para ser levado a sério. O decreto diz que "os 

demais cadastros públicos federais (...) poderão adotar". Ou seja, não é 

compulsório. E os documentos velhos continuam valendo... Ou seja, o 

roteiro é o mesmo do "imposto único", que virou mais um: a CPMF.  

Torcida. Num país onde cartório equivale a uma capitania hereditária, e 

TSE e IBGE têm códigos diferentes para identificar os mesmos 



Ministério da Justiça        
 

Projeto: MJ/SE-RIC Emissão: 19/05/2014 Arquivo: 20140519 MJ RIC - RT Clipping de Noticias_Projeto RIC.doc Pág.282/325 
Confidencial. 

Este documento foi elaborado pela Universidade de Brasília (UnB) para a MJ/SE. 
É vedada a cópia e a distribuição deste documento ou de suas partes sem o consentimento, por escrito, da MJ/SE. 

municípios, é difícil acreditar que até 2018 você terá apenas um número 

de identificação federal para decorar. Mas se até a Índia - com seis 

vezes mais habitantes que o Brasil - está conseguindo, não custa torcer. 

Fonte: O Estado de S. Paulo; 

Avaliação: Positivo e Negativo; 

 

o Morpho abre fábrica de olho na produção do novo RG brasileiro 

08 de dezembro de 2011 

Unidade em Taubaté produzirá chips que serão usados no documento 

de identidade a ser adotado até 2018  

É bem provável que você nunca tenha ouvido falar na Morpho Cards do 

Brasil, mas ela está mais próxima do que você imagina. Dentro da sua 

carteira, talvez. A Morpho (pronuncia-se morfô) produz desde o plástico 

até o chip de cartões bancários, de crédito e de telefones celulares. 

Esse selinho dourado no seu cartão de crédito, por exemplo, foi ela que 

fez. Feitas as devidas apresentações a companhia avisa: vai aumentar 

sua presença na vida dos brasileiros. Um caminho para isso será a 

implantação do Registro de Identidade Civil (RIC), ou o novo RG. A partir 

de 2018, todo cidadão brasileiro terá o novo modelo de identidade. isso 

quer dizer, por baixo, pelo menos 200 milhões de "clientes".  

Para dar conta da demanda, a Morpho Cards do Brasil, inaugura hoje 

em Taubaté (SP) uma unidade de módulos de circuito integrado-o 

retângulo dourado visível de seu cartão bancário, que abriga um 

minúsculo chip. A linha de produção recebeu investimento de US$ 4 

milhões e permitirá à Morpho produzir 60 milhões de módulos por ano.  

Regulamentado no ano passado pelo governo federal, o RIC reunirá 

num único cartão plástico os números de CPF, RG, carteira de trabalho, 

habilitação e título de eleitor, além de impressão digital - tudo 

armazenado dentro de um chip. O novo documento dificultará 

falsificações e possibilitará a transferência de informações em tempo 

real para todo o Brasil. Cada unidade da federação será responsável 

pela emissão de seus documentos. A Morpho e suas concorrentes - 
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Gemalto e Valid entre elas - se articulam para participar das licitações 

que serão realizadas a partir do ano que vem. Hoje, a Morpho tem entre 

20% e 25% de participação no mercado brasileiro de chips, faturando € 

100 milhões.  

"Somos responsáveis pela emissão de identidades e passaportes em 

mais de 50 países", diz o presidente mundial da Morpho, Jean Paul 

Jainsky. A empresa está entre as fornecedoras do novo documento de 

identidade na Índia - serão emitidos 1,2 bilhão de cartões.  

A companhia também é responsável pela emissão de carteiras de 

habilitação em 44 dos 51 estados dos EUA, graças à aquisição, em 

2010, da L1 Identity Solutions, empresa de segurança que pertencia à 

BAE Systems, por US$ 1,6 bilhão.  

A Morpho também está disposta a comprar concorrentes brasileiras para 

ampliar sua participação no mercado. "Temos dinheiro para comprar 

quem quisermos", diz Jainsky, ao mencionar o apetite de sua 

controladora, o conglomerado de segurança e aeronáutica Safran. No 

ano passado, o grupo francês desembolsou € 2 bilhões em aquisições, 

enquanto o faturamento da Morpho no período foi de € 1 bilhão. A 

Safran faturou € 11 bilhões em 2010.  

Fabricante francesa de chips investiu US$ 4 milhões em nova fábrica e 

espera encerrar o ano com receita na casa dos € 100 milhões 

Fonte: Brasil Econômico; 

Avaliação: Positivo; 

 

o No Brasil, é preciso trocar 150 milhões de cartões para chips 

08 de dezembro de 2011 

Além de preparar a Morpho para competir pela emissão do Registro de 

Identidade Civil (RIC), a nova fábrica de módulos integrados de Taubaté 

também vai atender à demanda de grandes bandeiras de cartões de 

crédito e instituições financeiras, que estão trocando os cartões de tarja 

magnética pelo chip.  

O movimento de troca e de adoção de normas internacionais de 
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segurança, chamado pelo mercado de "liability shift" tem como objetivo 

reduzir fraudes e, por consequência, os prejuízos financeiros das 

administradoras de crédito e de bancos.  

A implantação dos cartões com chips já dura pelo menos 10 anos, mas 

está longe de terminar. De acordo com a Morpho, existem ainda em 

circulação no Brasil mais de 150 milhões de unidades com tarja 

magnética. Na América Latina, esse número chega a meio bilhão de 

cartões de débito e de crédito. "É um grande mercado potencial", afirma 

Jean Paul Jainsky, presidente da Morpho.  

Para dar conta das encomendas das administradoras de cartões, a 

Morpho adquiriu recentemente, por preço não revelado, os centros de 

produção de cartões bancários do grupo Carvajal, na Colômbia e no 

Peru.  

A Morpho, além de produzir chips, também fabrica equipamentos de 

identificação para segurança pública e privada e deve faturar ¤ 1,5 

bilhão em 2011. 

Fonte: Brasil Econômico; 

Avaliação: Positivo; 

 

6.4 Notícias de 2012 
 

o Visibilidade transgênero no Brasil 

18 de janeiro de 2012 

Em 29 de janeiro é comemorado em todo o Brasil o Dia da Visibilidade 

de Travestis e Transexuais, reconhecido por organizações sociais e 

representações do governo federal, como o Ministério da Saúde - que 

em 2004 lançou a campanha nacional Travesti e Respeito, a fim de 

promover o respeito à sua condição.  

Apesar de haver pessoas transexuais nos diferentes espaços sociais, 

políticos, técnicos ou acadêmicos, a sua visibilidade, nos meios de 

comunicação em particular, é concentrada no aspecto marginal ou 

criminal, e pouco no cotidiano e demandas.  
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Pessoas transgênero (travestis ou transexuais) que buscam legalmente 

adequar o seu registro civil ao nome e ao gênero com o qual se 

identificam encontram obstáculos desumanizadores, sendo em geral 

demandadas, mesmo as que não desejam, a se submeterem a 

arriscadas cirurgias de redesignição genital para que lhes seja 

concedido o direito fundamental à identidade. Isso, além de ser uma 

violência institucional, é uma prática eugenista de esterilização forçada 

contra um grupo populacional, em pleno século 21.  

O pequeno espaço conquistado por homens transexuais (pessoas que 

reivindicam o reconhecimento legal e social como homens) e mulheres 

transexuais (pessoas que reivindicam o reconhecimento legal e social 

como mulheres) é fruto de mobilização, geralmente individual, pelo 

mínimo respeito a suas especificidades e direitos fundamentais.  

Esse não é um detalhe qualquer, e também não é suficiente para 

melhorar as condições do grupo. A sociedade em que vivemos 

dissemina a crença de que os órgãos genitais definem se uma pessoa 

será homem ou mulher. Porém, essa construção do sexo não é um fato 

biológico, é social.  

Para a ciência biológica, o que determina o sexo de uma pessoa é o 

tamanho das suas células reprodutivas (pequenas - espermatozoides -, 

macho; grandes - óvulos -, fêmea), e só. Biologicamente, isso não define 

o comportamento masculino ou feminino das pessoas: o que faz isso é a 

cultura, a qual define alguém como masculino ou feminino, e isso muda 

de acordo com a cultura de que falamos.  

Mulheres de países nórdicos têm características que para nossa cultura 

são tidas como masculinas. Ser masculino no Brasil é diferente do que é 

ser masculino no Japão ou mesmo na Argentina. Há culturas para as 

quais não é o órgão genital que define o sexo. Ser masculino ou 

feminino, homem ou mulher, é uma questão de gênero. Logo, o conceito 

que importa para entendermos homens e mulheres é o de gênero.  

Muito ainda tem de ser enfrentado para se chegar a um mínimo de 

dignidade e respeito à identidade das pessoas transexuais, que vai além 

dos estereótipos.  
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No que especificamente se refere às mulheres transexuais, não há 

informação oficial de como órgãos públicos que representam as 

mulheres, como secretarias, seja em nível federal ou local, têm-se 

articulado para pensar e tentar auxiliar essas mulheres no que envolve a 

possibilidade de serem atendidas nas delegacias especializadas; a 

proteção pela Lei Maria da Penha; o respeito à sua identificação no 

trabalho e em outros espaços.  

Em termos de comunicação de massa, não seria útil uma campanha 

defendendo o direito de todas as mulheres, biológicas ou não, à 

dignidade e a serem respeitadas como mulheres? Essa é uma grande 

preocupação das mulheres transexuais, que tantas vezes sofrem por 

não serem tratadas como mulheres.  

Falando brevemente sobre ações do governo federal, que subscreve o 

Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de 

Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, observa-se a 

necessidade de se aprofundar o cumprimento da Portaria nº 233/2010, 

do Ministério do Planejamento, que adotou o nome social de servidores 

públicos federais travestis e transexuais, entretanto não foi 

implementada por alguns órgãos.  

Nota-se também que o formato do novo documento de identidade, o 

Registro de Identidade Civil (RIC), expõe o sexo das pessoas. Isso não 

existe no atual RG.  

O RIC não usa o conceito de gênero, mas o de sexo. O problema é que 

esse documento, na forma como se encontra, causará maior sofrimento 

do que o atual RG, para todas as pessoas travestis e transexuais que 

não conseguiram adequar seus documentos ao gênero com o qual se 

identificam.  

São muitos os desafios para que as pessoas transgênero sejam 

consideradas humanas, quiçá cidadãs e cidadãos, neste país. 

Fonte: Correio Braziliense; 

o Avaliação: Negativo; 
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o Brasil limpo  

25 de fevereiro de 2012 

Praças, calçadas benfeitas, casas pintadas, comércio local em 

desenvolvimento, emprego, educação, saúde são benefícios que o povo 

sente e comenta. Mas há iniciativas que geralmente são preteridas pelas 

autoridades locais por ignorância ou preconceito. São esses os 

empreendimentos que realmente fazem a diferença. Eles se impõem até 

que a população tenha o discernimento e perceba que realmente foi um 

ganho em todos os sentidos. Um prefeito que investe no lixo da cidade é 

prefeito ousado. Busca soluções técnicas para a realidade local, escolhe 

empresas idôneas como parceiras. Por enquanto, não há linhas de 

financiamento vislumbrando o lixo, mas os municípios sérios, que 

administram bem a verba, acreditam no primeiro passo para colher os 

lucros no futuro. Falar em preservação ambiental sem assumir o lixo que 

cada ser humano produz diariamente é balela. Brasil limpo só vai ser 

realidade quando os municípios quiserem. (Circe Cunha) A frase que 

não foi pronunciada "Na democracia autossustentável, controle e 

punição da corrupção são fundamentais." Presidente Dilma Rousseff 

pensando enquanto lê autorizações de repasses para municípios que 

decretam emergência ou estado de calamidade pública. Próximo » 

Baseado em notícia recebida pela coluna, informava que o Na Hora, do 

GDF, estaria imprimindo a nova carteira de identidade. Leitor estava na 

hora de trocar. Procurou o posto da Rodoviária, onde atendentes 

informaram que não havia previsão para o início da emissão do referido 

RIC. A assinatura é de Nilson Cavalcante, nosso leitor. 

Fonte: Correio Braziliense; 

Avaliação: Negativo; 

 

o RIC: saiba como vai funcionar o novo registro de identidade civil 

27 de maio de 2012 

Uma coisa é certa, um dia nossos documentos de identidade serão 

assim: um cartão plástico com chip eletrônico contendo dados 
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biográficos e biométricos, inclusive impressões digitais. O primeiro 

passo foi dado no final de 2010, quando o presidente Lula lançou 

oficialmente o RIC – Registro de Identidade Civil. O problema é que até 

hoje, essa história não saiu do papel e, pelo jeito, ainda vai levar algum 

tempo para se tornar realidade. 

Enquanto isso, no Rio de Janeiro, 9 milhões de pessoas – cerca de 60% 

da população do estado – já têm um RG um pouco mais moderno. Na 

parte da frente, tudo igual; apenas a foto e as informações que todo 

mundo já conhece. A diferença está na parte de trás do documento. 

"O documento que existe hoje no Rio de Janeiro tem características 

adicionais de segurança e biometria embarcada impressa no documento 

que permite a certificação da identidade offline a partir do próprio 

documento", explica Antonio Carlos Censi, diretor de tecnologia da 

Montreal Informática.  

Esses códigos bidimensionais, similares aos QR Codes, trazem as 

informações de duas impressões digitais, foto e assinatura – todas 

digitalizadas. Tudo é criptografado, o que garante uma segurança ainda 

maior para o cidadão. Apenas com um leitor específico, é possível 

traduzir essa informação; e não há sequer a necessidade de acesso a 

um banco de dados. 

A coleta das impressões digitais e da assinatura são totalmente digitais. 

Com isso, é possível garantir que cada cidadão tenha um único 

documento baseado na sua biometria. Além de ser um RG mais seguro 

para a população, essa carteira de identidade digitalizada contribui ainda 

para os serviços de segurança pública e até o comércio, com a redução 

de fraudes e falsidade ideológica. Aqui no Rio, documento falso é coisa 

rara hoje em dia. 

"É praticamente impossível, os casos que tem ocorrido são casos de 

falsificação usando o documento antigo, mudado em 1999", comenta o 

diretor de tecnologia.  

Esta diferença no documento de identificação usado no Rio de Janeiro 

evita que uma mesma pessoa seja identificada por mais de um número 

de registro em diferentes estados do país; ou ainda que alguém seja 
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confundido com outra pessoa de mesmo nome. A precisão dos códigos 

bidimensionais é acima dos 99% de acerto. Na hora do cadastro, a 

impressão digital do cidadão é comparada com os outros 9 milhões de 

cadastrados em questão de segundos. Manualmente, essa comparação 

seria praticamente impossível. 

Atualmente não existe unicidade nem padrão dos documentos de 

identificação no Brasil. Cada estado tem seu próprio RG. Claro, algumas 

especificações são obrigatórias, mas nada impede que duas pessoas de 

regiões diferentes tenham o mesmo número de registro, por exemplo. A 

proposta do RIC é acabar com isso; mas pelo andar da carruagem, a 

previsão é de que esta substituição ainda leve entre 10 e 12 anos para 

ser concluída. 

Com a questão tecnológica praticamente resolvida, o problema agora é 

dinheiro. A emissão de um RIC custa cerca de vinte vezes mais do que 

um RG comum. O documento plástico trará não só o biótipo, mas 

também número de outros documentos agregados, como CPF, título de 

eleitor, carteira de habilitação e de trabalho; tudo em um mesmo lugar. 

Se você quiser conhecer mais detalhes sobre o RIC, o Ministério da 

Justiça colocou no ar um site para tirar todas suas dúvidas a respeito do 

novo documento. Acesse o link acima e conheça todos os detalhes. 

Fonte: Olhar Digital; 

Avaliação: Negativo; 

  

o Identidade de graça em todo o país 

20 de julho de 2012 

A emissão da primeira via da Carteira de Identidade (RG) passou a ser 

obrigatoriamente gratuita em todo o país. A decisão, que já começou a 

valer, foi publicada ontem no Diário Oficial da União (DOU) em lei 

sancionada pela presidente Dilma Rousseff e assinada pela ministra da 

Secretaria de Direitos Humanos da Presidência, Maria do Rosário.  

A proposta surgiu no Senado Federal em 2000 e foi aprovada na 

Câmara dos Deputados em junho deste ano. De acordo com a 



Ministério da Justiça        
 

Projeto: MJ/SE-RIC Emissão: 19/05/2014 Arquivo: 20140519 MJ RIC - RT Clipping de Noticias_Projeto RIC.doc Pág.290/325 
Confidencial. 

Este documento foi elaborado pela Universidade de Brasília (UnB) para a MJ/SE. 
É vedada a cópia e a distribuição deste documento ou de suas partes sem o consentimento, por escrito, da MJ/SE. 

justificativa do autor do projeto, então senador Ramez Tebet (PMDB-

RS), falecido em 2006, o fim do pagamento de taxas para obter a 

identidade garantiria que cidadãos sem condições financeiras pudessem 

ser registrados oficialmente. Atualmente, poucos estados ainda 

cobravam pela emissão do documento, mas não havia regulamentação 

sobre o assunto. No Distrito Federal, em São Paulo e no Rio de Janeiro, 

por exemplo, não era preciso pagar pelo serviço.  

Entretanto, em Mato Grosso do Sul, a primeira via do documento saía 

por R$ 25,02, seguido de estados como Espírito Santo, onde a taxa era 

de R$ 15,81, Paraná, R$ 13,58 e Alagoas, R$ 8,10. Mudança Em 

dezembro de 2010, o governo federal lançou o Registro de Identidade 

Civil (RIC), cartão magnético que substituiria diversos documentos, 

inclusive a identidade, e teria um número nacional único. No RIC 

constariam dados como nome, sexo, data de nascimento, foto, filiação, 

CPF, tipo sanguíneo, naturalidade e assinatura e ele seria protegido por 

17 itens de segurança para evitar fraudes.  

A expectativa inicial era de que a nova forma de identificação fosse 

distribuída a 2 milhões de pessoas em Brasília (DF), Rio de Janeiro 

(RJ), Salvador (BA), Hidrolândia (GO), Ilha de Itamaracá (PE), Nísia 

Floresta (RN) e Rio Sono (TO) e que, até 2019, todos os brasileiros a 

teriam. O projeto do Ministério da Justiça, com custo estimado de R$ 90 

milhões, porém, não saiu do papel. De acordo com a assessoria da 

pasta, o sistema de elaboração do registro passa por ajustes técnicos e 

não há previsão para que o cartão seja emitido. Na época da divulgação 

do projeto, havia a estimativa de que ele poderia custar até R$ 40 para 

cada cidadão. O Ministério não soube dizer se a nova regra de 

gratuidade poderá valer para o RIC, quando ele for implementado. 

Fonte: Correio Braziliense; 

o Avaliação: Negativo; 

 

o CPF pode ser pedido na internet e de graça 

03 de agosto de 2012 
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Nova facilidade, em vigor desde ontem, está disponível apenas para 

quem tem Título de Eleitor e até 25 anos  

Basta preencher ficha no site da Receita e informar nome, data de 

nascimento, endereço, telefone e nº do título  

Desde ontem é possível solicitar a emissão do CPF (Cadastro de 

Pessoas Físicas) pela internet, gratuitamente, a qualquer momento. Por 

enquanto, a  nova facilidade está disponível apenas para quem tem 

Título de Eleitor e até 25 anos de idade.  

Nesses casos, basta preencher uma ficha no site da Receita 

(http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/CPF/InscricaoPubli

ca/inscricao.asp), informando dados básicos como nome, data de 

nascimento, número do Título de Eleitor, endereço e telefone.  

O número de CPF será gerado imediatamente, a não ser que o sistema 

identifique alguma inconsistência nos dados informados, disse o 

subsecretário de arrecadação e atendimento da Receita, Carlos Roberto 

Occaso.  

Após isso, o cidadão deverá imprimir o comprovante de inscrição ou 

anotar o número do CPF. Segundo Occaso, não será possível recuperar 

o número na internet. Se o contribuinte esquecê-lo, terá de ir a uma 

unidade da Receita para recuperá-lo.  

O subsecretário informou que, no futuro, a facilidade deve ser estendida 

também a quem não tem Título de Eleitor. Por enquanto, há essa 

restrição porque era necessário um banco de dados nacional para a 

conferências das informações do solicitante. Ele lembrou que hoje a 

emissão da carteira de identidade é feita por órgãos estaduais.  

Existe um projeto no Ministério da Justiça de criação de um registro 

nacional para substituir as atuais carteiras de identidade. Esse novo 

documento é o RIC (Registro de Identidade Civil), mas não há prazo 

definido para sua implementação.  

Os meios já disponíveis para obter o CPF continuam funcionando. Ele 

pode ser solicitado nas agências dos Correios, da Caixa Econômica 

Federal e do Banco do Brasil, por R$ 5,70. Há redes conveniadas nos 
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Estados que fazem o serviço de graça. Elas estão listadas no site da 

Receita. 

Fonte: Folha de S. Paulo; 

Avaliação: Negativo; 

 

o Receita libera inscrição gratuita no CPF pela internet 

03 de agosto de 2012 

Cadastro do Fisco está liberado para todas as pessoas com título de 

eleitor e idade entre 16 e 25 anos  

Todas as pessoas com título de eleitor e idade entre 16 e 25 anos 

podem fazer, desde ontem, a inscrição gratuita no Cadastro de Pessoas 

Físicas (CPF) no site da Receita Federal na internet.  

Após preencher um formulário com informações pessoais, o CPF é 

criado na hora, depois do cruzamento de dados disponíveis no Fisco e 

em outros órgãos do governo. O internauta deve imprimir ou anotar o 

número. A emissão de cartões de CPF está suspensa desde 2010.  

Até agora, o registro podia ser obtido apenas em instituições 

conveniadas (Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Correios), 

que cobram R$ 5,70. Algumas centrais de serviços aos cidadãos 

estaduais também fornecem o registro gratuitamente, como UAI (Minas 

Gerais) e Vapt Vupt (Goiás). O Poupatempo, de São Paulo, ainda não 

tem convênio com o Fisco. "A internet é uma facilidade, mas não 

substitui outras formas de obtenção do CPF", disse o subsecretário de 

arrecadação e atendimento da Receita Federal, Carlos Roberto Occaso.  

Caso o contribuinte perca o número obtido pela internet, ele só poderá 

ser recuperado em uma das unidades da Receita. De acordo com o 

subsecretário, quem já possui CPF não pode emitir outro. "Este é um 

dos serviços mais modernos do mundo e é blindado à fraude", afirmou 

Occaso.  

Atualmente, há cerca de 170 milhões de CPFs no Brasil. A expectativa é 

a de que 200 mil interessados obtenham o número pela internet 

mensalmente.  
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Atualmente, a demanda é de 500 mil por mês. Essa diferença se dá 

justamente por causa da obrigação de o contribuinte ter título de eleitor 

para preencher o formulário no site da Receita Federal.  

O documento foi escolhido como referência para fazer o cruzamento de 

dados porque é nacional. As carteiras de identidade(RGs), por exemplo, 

são emitidas pelos Estados. A intenção, de acordo com Occaso, é a de, 

no futuro, ampliar o acesso por meio de outros documentos.  

Se o sistema da Receita identificar algum erro nos dados incluídos pelo 

internauta, o registro online do CPF não será feito e o contribuinte terá 

que se dirigir a uma das empresas conveniadas para fazer a inscrição 

no Cadastro. O sistema também negará pedidos se todos os campos do 

formulário não forem preenchidos, se já houver um CPF cadastrado com 

o nome - mesmo que seja um homônimo - e para pessoas com mais de 

25 anos. "Acredita-se que, com essa idade, a pessoa já tenha um CPF", 

justificou Occaso.  

RIC. Em 2010, o Ministério da Justiça lançou o Registro de Identidade 

Civil (RIC), documento que deve substituir o atual RG e que agrupará 

outras informações, como dados do CPF e título de eleitor, por meio de 

um chip. A assessoria de imprensa da Pasta informou, no entanto, que o 

modelo ainda passa por ajustes técnicos e que não há uma data 

estimada para a emissão da primeira carteira.  

-Novo cadastro  

R$ 5,70 era o valor cobrado pelo registro nas instituições conveniadas  

170 milhões de CPFs existem no Brasil 

Fonte: O Estado de S. Paulo; 

Avaliação: Negativo; 

 

o Nova identidade não passou do lançamento 

11 de setembro de 2012 

Com orçamento de R$ 11,1 milhões previstos no orçamento de 2013, o 

Registro de Identidade Civil - substituto dos atuais RGs - ainda nem saiu 

da gaveta. Cartão seria fundamental no auxílio à segurança pública  
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Lançado em dezembro de 2010 como último programa oficial do ex-

presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Registro de Identidade Civil, 

chamado pela sigla RIC, substituiria a ultrapassada carteira de 

identidade atual dos brasileiros. O cartão magnético com chip reunindo 

todas as informações pessoais do cidadão - desde impressão digital a 

características físicas - passaria a ser gerenciado por uma central única, 

evitando que uma mesma pessoa possa obter 27 documentos de 

identificação - já que hoje em dia é possível tirar uma carteira, com 

numeração diferente, em todas as Unidades da Federação. A iniciativa, 

fundamental para o sistema de segurança pública, na medida em que 

dificulta a prática de fraudes e diminui as chances de a polícia e a 

Justiça serem induzidas ao erro devido a carteiras múltiplas de um 

mesmo criminoso, ficou só na promessa. Cerca de 10 milhões de 

brasileiros já deveriam ter o novo RG. Mas a emissão parou no RIC 001 

e RIC 002, entregues, durante a cerimônia de lançamento, a Lula e à 

então primeira-dama, Marisa Letícia.  

O governo chegou a anunciar, com campanhas no rádio e na televisão, 

que 2 milhões de RICs seriam emitidos em 2011, 8 milhões em 2012 e 

20 milhões por ano a partir de 2012, até cobrir o passivo. Quase dois 

anos após a publicidade oficial, o Ministério da Justiça, responsável pelo 

projeto, é lacônico ao responder sobre o andamento da ação. E se nega 

a informar quanto já foi gasto no desenvolvimento do novo RG do 

brasileiro. Dados do Sistema Integrado de Administração Financeira do 

Governo Federal revelam, porém, que dos R$ 35,4 milhões reservados 

para pagamentos, de um orçamento de R$ 50 milhões no ano passado, 

só R$ 2.622 foram efetivamente pagos. Neste ano, o projeto não tem 

recursos disponíveis, embora na proposta orçamentária o governo tenha 

previsto R$ 100 milhões. No orçamento para o ano que vem, atualmente 

no Congresso, são R$ 11,1 milhões. "O programa está passando por 

uma reestruturação, por adequações de ordem técnica. Mas ainda não 

temos um cronograma", afirmou o ministro da Justiça, José Eduardo 

Cardozo, na última semana.  

Questionada, a assessoria de imprensa da pasta destaca que 
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representantes de instituições envolvidas na implementação do RIC 

estão fazendo "um amplo processo de revisão do projeto, em virtude da 

identificação de necessidades de aperfeiçoamento em questões 

técnicas durante a primeira fase do piloto". Na atual etapa, continua a 

nota, estão sendo revistas "necessidades de homologações do cartão, 

do aparelhamento dos ambientes, dos processos de coleta de dados e 

de entrega dos cartões". A Casa da Moeda do Brasil (CMB) informou 

que já fez cerca de 10 mil documentos em uma fase do projeto piloto. 

Os novos RICs estariam sendo ajustados, informou o órgão. "São feitos 

testes e ajustes de equipamentos, sistema, impressão etc., e há fases 

em análise crítica", diz a CMB, em nota. Pelo cronograma inicial, as 

primeiras cidades que participariam, já em 2011, do projeto eram Brasília 

(DF), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Hidrolândia (GO), Ilha de 

Itamaracá (PE), Nísia Floresta (RN) e Rio Sono (TO).  

CPF  

Integrante do Laboratório de Análise da Violência da Universidade 

Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), Ignácio Cano ressalta as dificuldades 

impostas por sistemas de identificação estaduais ou regionais. 

"Acontece de a pessoa ter um mandado de prisão aqui e outro estado 

não saber, para citar um problema real que o país enfrenta", afirma o 

especialista. Embora destaque a importância do RIC, Cano ressalta a 

complexidade operacional para substituir as carteiras de identidade dos 

brasileiros. "Você tem que contar com o apoio dos estados para essa 

migração. É algo complicado de fazer, que vai levar anos."  

Cano acredita que, se o governo utilizasse o CPF como documento para 

identificação, o procedimento seria menos complexo. "Como o sistema 

econômico não permite falhas, caso contrário um devedor em um estado 

poderia comprar em outro, o CPF é um documento muito seguro 

atualmente. Ele é federal, desenvolvido pela área da Fazenda, ligado a 

uma central única. É uma excelente experiência já existente", diz.  

"Acontece de a pessoa ter um mandado de prisão aqui e outro estado 

não saber, para citar um problema real que o país enfrenta" Ignácio 

Cano,especialista do Laboratório de Análise da Violência da Uerj 
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Fonte: Correio Braziliense;  

Avaliação: Negativo; 

 

o Novas tecnologias para uma eleição rápida e segura 

30 de setembro de 2012 

A pedido do TSE, pesquisadores testam cartões inteligentes capazes de 

reconhecer eleitor e permitir voto em trânsito; tecnologia permite 

localização de urnas em tempo real  

Gerson Monteiro, especial para o Estado de S. Paulo  

TAUBATÉ- Enquanto alguns brasileiros ainda titubeiam ao votar 

eletronicamente pela desconfiança da segurança e do sigilo do voto 

eletrônico, em uma universidade no interior de São Paulo um grupo de 

estudantes trabalha exaustivamente nos testes de um sistema que pode 

vir a substituir o título eleitoral e outros documentos de papel.  

A pedido do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o grupo de 10 alunos da 

Universidade de Taubaté (Unitau), a 140 km de São Paulo, no Vale do 

Paraíba, orientado por cinco professores e apoiado por duas empresas 

privadas, realiza testes de capacidade de armazenamento de 

informações e segurança em cartões similares aos cartões de banco, 

dotados de chip, conhecidos como smart-card.  

O sistema de votação atual exige que o eleitor apresente o título eleitoral 

e assine a lista de presença para que o mesário possa liberar a urna 

para o voto. Nesse novo sistema basta o eleitor inserir o cartão na 

máquina (parecida com máquinas de cartão de crédito) e colocar o dedo 

no leitor de digitais que a urna será habilitada automaticamente para o 

voto.  

De acordo com o professor Luis Fernando de Almeida, diretor do 

Departamento de Informática da Unitau e coordenador da pesquisa, os 

estudos levam em conta a economia (cada cartão custa em média US$ 

1,20, menos de R$ 2,50, para pequenas quantidades, o que não é caso 

do governo) e a flexibilidade de inclusão de novos módulos (instituições 

que vierem a adotar o sistema eletrônico) sem a necessidade da troca 
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dos cartões. "No mesmo cartão você altera a informação quando uma 

nova instituição é incorporada", explica. "É um compartilhamento seguro 

e que atende a áreas restritas."  

A praticidade de um possível novo sistema para as eleições pode 

facilitar a vida de quem está acostumado a portar todos os documentos 

dentro de uma carteira, por exemplo. O cartão em testes é capaz de 

armazenar informações do título de eleitor, documento de identidade, 

cadastro de pessoa física (CPF), carteira de habilitação, entre outras 

informações específicas e sigilosas dos diferentes órgãos do governo.  

A Justiça Eleitoral faz parte do programa de implantação do novo RG, 

conhecido como RIC (Registro de Identidade Civil). O sistema em testes 

pelos pesquisadores de Taubaté avalia as inúmeras possibilidades de 

inclusão desses dados nos cartões inteligentes.  

É justamente na segurança desse compartilhamento de informações do 

cartão inteligente que estão focados os estudos. Em três salas de 20m² 

cada, o grupo de jovens pesquisadores, com idade entre 20 e 22 anos, 

trabalha exaustivamente no desenvolvimento de ferramentas e sistemas 

que coloquem à prova toda a segurança do cartão. "É bem gratificante 

fazer parte disso, saber como funciona", comenta o estudante de 

Engenharia da Computação, Nielsen Pirolla Ferrari, 21 anos, líder da 

equipe. "A gente não pode falar muito porque a informação é sigilosa, 

precisamos ser mais reservados", responde ao ser questionado da 

curiosidade de outros estudantes sobre o funcionamento do novo 

sistema.  

Embora as pesquisas sejam fomentadas por empresas da região, 

autorizadas pelo TSE, os modelos de cartões estudados usam um 

modelo genérico de dados, excluindo o uso de modelos proprietários 

(cartões com função exclusiva, fabricados por apenas uma empresa).  

De acordo com o TSE, a ideia de convidar o meio acadêmico para 

pesquisas visa uma contínua melhoria do processo eletrônico de 

votação, além "da necessidade de evolução contínua da transparência e 

segurança no sistema para os diversos públicos envolvidos no processo 

eleitoral".  
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Outras pesquisas estão sendo desenvolvidas para a melhoria do 

sistema brasileiro de votação por instituições como o Instituto Nacional 

de Pesquisas Espaciais (Inpe) e a Universidade de Brasília (UnB), com 

foco em estudos técnicos para a evolução tecnológica do processo 

eleitoral, o Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer (CTI), 

com foco nas questões relacionadas a segurança do sistema eleitoral, e 

a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), responsável pela 

auditoria do sistema eletrônico de votação implantado no Brasil desde 

1996. 

Fonte: Estadão.com.br;  

Avaliação: Neutro; 

 

o Instituto de Identificação atende pessoas sem digitais 

30 de outubro de 2012 

A partir do sexto mês de gestação, o feto começa a formar as 

impressões digitais. E, até o 15.º dia de vida, as crianças têm as digitais 

totalmente definidas. Na maioria dos casos é isso que acontece, mas há 

diversas síndromes, como a Síndrome de Nagali, em que a pessoa 

nasce sem digitais.  

São mais de 6 mil síndromes cadastradas e, em sua maioria, elas 

causam danos à pele, o que dificulta a identificação pela impressão 

digital. Há 10 anos, o Instituto de Identificação do Paraná vem 

trabalhando e melhorando o atendimento para essas pessoas.  

A partir de 2007 foi criado o sistema Afis (Automated Fingerprint 

Identification System), que identifica as impressões digitais 

automaticamente. "Com essa atitude evitamos a proliferação de 

carteiras de identidade geradas através de apresentação de 

documentos falsos ou ideologicamente falsos", comenta o papiloscopista 

Carlos Alberto Issberner. Além das síndromes, existem as doenças de 

pele, como a dermatite e a epidermólise bolhosa, que causam feridas na 

pele e acometem as digitais.  

Issberner explica que as pessoas que apresentam alguma síndrome ou 
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doenças que afetam a pele devem apresentar um laudo médico e 

referências de pais e parentes para fazer o documento de identidade. 

Dessa forma, no RG vai constar a foto e a assinatura, quando possível. 

"Não podemos deixar que as pessoas fiquem sem documento de 

identidade", ressalta.  

Já nos casos de pessoas que sofrem amputação das mãos ou dedos, 

ou ainda que nasceram com alguma deficiência nos membros 

superiores, existem outras formas de fazer a identificação.  

As referências para a identificação nesses casos são a podoscopia - 

estudo das impressões plantares (dos pés) e quiroscopia - que estuda 

as plantares (das mãos).  

A quiroscopia também ajuda na criminalística. Existem cerca de 5 mil 

cadastros de palmares de presidiários no Paraná, que podem ajudar a 

identificar criminosos reincidentes.  

O papiloscopista avisa que pessoas que trabalham na construção civil 

podem perder temporariamente as digitais devido ao atrito com tijolos e 

outros produtos. Isso também pode acontecer com pessoas que têm 

alergia à detergentes e que não usam luvas para lavar os utensílios 

domésticos.  

Para recuperar as digitais pode ser necessário um período de 15 dias 

(para pessoas até 40 anos) ou 30 dias (para pessoas de mais idade), 

sem praticar a atividade que causa o desgaste.  

Impressões digitais interligadas  

Em 2010 foi instituído o Comitê Gestor junto ao Ministério da Justiça 

para a implantação do projeto do novo Registro de Identificação Civil - 

RIC. O Paraná está entre os Institutos de Identificação dos Estados que 

fazem parte desse Comitê, representando a região Sul, junto com 

Espírito Santo (Sudeste), Bahia (Norte/Nordeste), Tocantins (Centro 

Oeste), Brasília e o Instituto Nacional de Identificação da Polícia 

Federal, além de representações de outros Ministérios.  

Segundo o diretor do Instituto de Identificação do Paraná, Newton 

Rocha, ainda não há previsão de quando a identidade unificada será 
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implantada. O processo está a cargo do Mistério da Justiça. Rocha 

conta que o Paraná está buscando a vanguarda desse processo para 

ser um dos primeiros Estados a implantar o novo sistema.  

A nova identidade deverá seguir o padrão internacional "Ansi Nist", com 

possível integração dos bancos de dados existentes nos Estados. Para 

o diretor do Instituto de Identificação do Paraná, o RIC representará um 

grande avanço não somente para a identificação civil, mas também para 

a atividade de Polícia Judiciária, além de outras aplicações na função 

pública. 

Fonte: Paraná Online; 

Avaliação: Positivo e Negativo; 

 

o Alemã G&D faz aporte de R$ 110 milhões no Brasil 

29 de novembro de 2012 

A alemã Giesecke & Devrient (G&D), especializada em chips para 

cartões bancários e celulares, atua no país há 11 anos, mas uma das 

medidas mais importantes da companhia no mercado brasileiro foram 

tomadas recentemente. Depois de comprar a participação de 5% detida 

pela brasileira Burti e assumir integralmente o capital da joint venture 

G&D Burti - que agora passa a se chamar apenas G&D -, a companhia 

fez um investimento de R$ 110 milhões em sua fábrica no Brasil.  

Sermos donos do negócio era uma das exigências para que a matriz 

aprovasse o investimento, disse ao Valor Luiz Claudio Menezes, diretor-

geral da G&D na América do Sul.  

O investimento feito na fábrica em Itaquaquecetuba, na Grande São 

Paulo, foi usado principalmente para a compra de máquinas e a 

automatização de algumas etapas de trabalho, de acordo com o 

executivo. Apesar de a Burti deixar de ser sócia da G&D, a fábrica 

continua a funcionar dentro do complexo industrial da empresa 

brasileira, que cobra um aluguel pelo uso do terreno.  

Com as melhorias em sua fábrica no Brasil, a G&D se prepara para 

atender o aumento da demanda por chips não só por parte de bancos e 
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operadoras de telecomunicações, mas também em diversas outras 

frentes. Por conta de projetos como o Novo Registro de Identidade Civil 

(RIC) e a implantação de chips na frota nacional de veículos, o 

segmento de governo é uma das principais apostas da companhia no 

país, segundo Menezes.  

A área de governo representa entre 10% e 15% das vendas da G&D no 

Brasil, disse o executivo. O segmento de telecomunicações é 

responsável por 55% do faturamento, enquanto a área bancária 

representa entre 30% e 35%.  

A G&D não divulga dados específicos de sua receita no Brasil. No 

mundo, a companhia obteve faturamento de ? 1,6 bilhão no ano fiscal de 

2011. Segundo Menezes, a América do Sul representa entre 3% e 4% 

desse total. A receita da companhia no Brasil avançou 38% no período e 

a expectativa é encerrar o exercício de 2012 com crescimento entre 

15% e 20%. Já para 2013, as projeções são mais otimistas. Esperamos 

um crescimento de 25% para 2013, principalmente por conta do 

aquecimento da demanda de projetos do governo, disse Menezes.  

No Brasil, outra aposta da G&D é a venda de cartões feitos com 

policarbonato. Por ser mais resistente, o material tem sido cada vez 

mais procurado no caso de carteiras de entidade de classe, disse 

Menezes.  

Os chips fabricados pela G&D no país são vendidos para o mercado 

local e exportados para a Argentina, o Chile, o Uruguai, o Paraguai, a 

Bolívia, o Equador, a Venezuela e a Colômbia. 

Fonte: Valor Econômico; 

Avaliação: Neutro; 

 

6.5 Notícias de 2013 
 

o Promessa 

12 de março de 2013 

Estamos em época de recadastramento no cartório eleitoral. Depois que 



Ministério da Justiça        
 

Projeto: MJ/SE-RIC Emissão: 19/05/2014 Arquivo: 20140519 MJ RIC - RT Clipping de Noticias_Projeto RIC.doc Pág.302/325 
Confidencial. 

Este documento foi elaborado pela Universidade de Brasília (UnB) para a MJ/SE. 
É vedada a cópia e a distribuição deste documento ou de suas partes sem o consentimento, por escrito, da MJ/SE. 

o presidente Lula e dona Marisa receberam o novo registro de 

identidade civil (RIC), deixaram o povo brasileiro de lado. A promessa 

era de que DF, RJ e BA teriam 60 mil registros expedidos. Até agora, 

nada. 

Estranho 

Por falar em recadastramento, de posse do título, com foto, a orientação 

é para que o eleitor leve também à zona eleitoral a carteira de 

identidade. Não deu para entender. 

Fonte: Correio Braziliense; 

Avaliação: Negativo;  

 

 

o RIC 

19 de março de 2013 

Por falar em documentos, foi anunciado aos quatro ventos que os 

brasileiros teriam a unificação de todos em um só documento. Balela. O 

novo Registro de Identidade Civil deixou o governo ao mesmo tempo 

que o ex-presidente Lula. 

Fonte: Correio Braziliense; 

Avaliação: Negativo;  

 

o Anjo da guarda dos destinos 

1º de julho de 2013 

Sistema do Instituto de Identificação da Polícia Civil permite o 

reconhecimento de 44 pessoas mortas e enterradas como indigentes 

nos últimos 16 anos. Resultado do trabalho é um alento à dor de 

familiares que buscam informações do parente sumido 

Há quatro anos, o neto de Darci Sousa, 70, cruzava o portão de casa 

para nunca mais voltar. O longo período sem notícias de Wilian Silva 

Rodrigues, então com 26 anos, fez a aposentada adoecer. Ela entrou 

em depressão profunda. Em 2012, um policial bateu à porta dela. O 

agente trazia a informação que dona Darci já imaginava, mas se 
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recusava a acreditar: Wilian estava morto e havia sido enterrado como 

indigente. 

Até o desfecho do caso, o jovem era considerado pela família e pelo 

Estado um desaparecido. Chegou a ter fotos publicadas na internet e 

em contas de água e luz. Com a identificação dele, a polícia retomou as 

investigações do assassinato do jovem, executado com quatro tiros. O 

mesmo ocorreu com outros 44 inquéritos relacionados à morte de 

pessoas sepultadas como indigentes nos últimos 16 anos no Distrito 

Federal. O trabalho é resultado da Operação Anjo da Guarda, do 

Instituto de Identificação (II) da Polícia Civil do DF. 

Até 2008, o II contava com um sistema chamado Decadactilar. Limitado, 

ele só conseguia apontar a identificação de um indivíduo a ser o dono 

de determinada impressão caso as digitais dos 10 dedos estivessem 

preservadas. Como muitos cadáveres eram encontrados em avançado 

estado de decomposição, o equipamento era incapaz de fazer buscas 

tendo como referência apenas alguns fragmentos de impressões. Essa 

pesquisa ainda hoje é feita, com base no confronto da digital da vítima 

com as arquivadas em um grande banco de dados do II. 

Em 2010, a Polícia Civil do DF comprou um sofisticado equipamento de 

captação de digitais. Diferentemente do Decadactilar, o Sistema 

Automatizado de Identificação de Impressões Digitais (Afis, sigla em 

inglês de Automated Fingerprint Identification System) é capaz de fazer 

uma leitura eficiente dispondo apenas de uma pequena parte de uma 

digital. A análise é confrontada com banco dados da polícia e apresenta 

aos peritos uma relação de 20 candidatos com pontos característicos. 

Em 16 anos, de 1994 até 2010, os peritos em papiloscopia do II 

guardaram 1.174 registros de impressões de pessoas mortas e não 

identificadas. Agora, com o Afis, eles decidiram promover uma devassa 

nos arquivos e batizaram o processo de Operação Anjo da Guarda. 

Descobriram que muitas das vítimas, que não portavam documentos, 

acabaram enterradas sem que ninguém da família tivesse 

conhecimento. 

Caráter social Além de contribuir para o esclarecimento de uma 
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investigação policial até então sem elementos para apontar a autoria do 

crime, a Operação Anjo da Guarda tem um caráter social, ao 

proporcionar a parentes a chance de se despedir oficialmente, um 

processo importante do luto. “É natural que uma pessoa com algum 

familiar sumido há muito tempo entre em choque, hesitação, desespero 

e até pânico, pois, apesar de tudo, ele ainda alimentava uma esperança 

de reencontrá-lo. Mas, ao mesmo tempo, a notícia coloca um ponto final 

nessa angustiante busca e elas têm a oportunidade de, após encerrado 

o ciclo do luto, dedicar-se a novos projetos de vida”, explicou o psicólogo 

e professor da Universidade de Brasília (UnB) Áderson Costa. 

O docente elogia o trabalho da polícia, mas defende a inclusão de 

outras instituições no processo. “O Estado deveria ter a obrigação de 

fornecer acompanhamento psicológico para essas famílias. Muitas 

pessoas podem desenvolver estresse pós-traumático e depressão 

depois de ter a certeza de que não há mais possibilidade de encontrar 

aquele ente que elas tanto amam”, complementou Áderson. 

Dona Darci Sousa chorou copiosamente ao saber que o neto, que criou 

desde bebê, não estava vivo. “Foi a pior coisa que eu já ouvi na vida. 

Quando eu vi o policial na porta, me deu um frio na barriga, pois sabia 

que ele trazia notícias do Wilian. Eu achava que ele pudesse estar preso 

ou internado sem consciência em um hospital, mas a morte dele foi algo 

muito doloroso de digerir”, contou. 

Apesar do sofrimento com a descoberta da morte do neto, a aposentada 

se sentiu aliviada pelo desfecho do caso. “Eu queria vê-lo entrar por 

aquela porta e poder abraçar e beijar, mas, como não foi possível, pelo 

menos eu sei realmente o que aconteceu. Não vou morrer carregando 

aquela dúvida angustiante”. 

Depoimento 

“Meu filho sofria com alcoolismo. Em 2009, ele teve uma crise e teve de 

ser internado (no Hospital Regional do Gama). Ele fugiu do hospital e 

veio para casa. Depois, saiu e nunca mais voltou. O tempo passava e o 

desespero ia aumentando. Fui ao IML (Instituto de Medicina Legal), ao 

HPAP (Hospital Pronto Atendimento Psiquiático), em Taguatinga, e até à 
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Papuda, para saber se ele estava preso. Quando o pessoal da polícia 

veio trazer a notícia da morte dele, foi muito difícil, pois eu tinha a 

certeza de que ele estava vivo, sem consciência por causa da bebida. 

Rasguei e queimei todas as fotos dele. Quero ficar com as lembranças 

boas. Acho que eu preferia morrer acreditando que ele voltaria, mas a 

polícia fez o trabalho dela. Pelo menos agora, com o atestado de óbito, 

poderemos dar entrada na pensão pós-morte dos meus netos”. 

Maria Eugênia Almeida dos Santos, 73 anos, mãe de Eudimar Almeida 

dos Santos, morto aos 43 anos após levar um choque elétrico na Ponte 

Alta, no Gama. 

Fonte: Correio Braziliense; 

Avaliação: Positivo e Negativo;  

 

o Disputa entre categorias prejudica a segurança pública 

26 de julho de 2013 

Desde o último dia 16, uma liminar da 2ª Vara da Fazenda Pública do 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) proibiu 

os papiloscopistas da Polícia Civil do DF de emitirem quaisquer 

documentos oficiais. Com a decisão, os laudos periciais papiloscópicos 

e prosopográficos, que revelam a autoria de crimes e identificam 

cadáveres, não poderão mais ser emitidos e encaminhados para instruir 

inquéritos policiais e processos criminais. 

Rixa antiga  

A ação foi ajuizada pela Associação Brasiliense de Peritos em 

Criminalística (ABPC). Em quase todas as Unidades da Federação, a 

cena se repete. Associações de peritos em criminalística costumam 

contestar que o papiloscopista também seja considerado perito oficial. 

Se decisões como essa prevalecerem, haverá um grande prejuízo para 

a persecução penal e para a segurança jurídica das provas periciais. 

Somente no DF, incluindo a PC/DF e a Polícia Federal no DF, cerca de 

6.800 laudos periciais deixariam de ser emitidos a cada ano. E a 

sociedade continuará sendo a maior prejudicada. 
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Lei 12.030 não incluiu expressamente os papiloscopistas  

A disputa tomou maiores proporções a partir da publicação da Lei 

12.030/09, que não incluiu expressamente os peritos em papiloscopia. 

Em seu art. 5º, ela diz: "Observado o disposto na legislação específica 

de cada ente a que o perito se encontra vinculado, são peritos de 

natureza criminal os peritos criminais, peritos médico-legistas e peritos 

odontolegistas (...)". 

O DF, assim como a Polícia Federal e outros estados, tem legislação 

específica que confere aos seus papiloscopistas a atribuição legal e a 

formação para a realização de perícias papiloscópicas e 

prosopográficas. Apesar da clara ressalva do "observada a legislação 

específica", o juiz da 2ª Vara, em sede de liminar, entendeu que esses 

servidores não poderiam mais elaborar laudos periciais papiloscópicos. 

Histórico  

Há cerca de 110 anos (Dec. 4764/1903), os papiloscopistas já realizam 

as perícias papiloscópicas, revelando impressões digitais em locais de 

crime e emitindo seus laudos periciais. Junto com os médicos-legistas, 

são os peritos oficiais mais antigos do país. Somente a partir de 1933 

começaram a surgir os demais peritos oficiais das outras áreas 

(químicos, etc.), cujos cargos, atualmente, recebem diversas 

denominações, mas são usualmente conhecidos como "peritos 

criminais" ou "peritos em criminalística". 

Doutrina, Jurisprudência, MPF e Ministério da Justiça  

A doutrina tem sido unânime em afirmar que peritos oficiais de natureza 

criminal são os especialistas investidos em cargo público que contenha 

atribuições de realizar perícias criminais. O STF há 40 anos utiliza e 

reconhece os laudos dos papiloscopistas, bem como os tribunais 

superiores. A legislação específica dos vários cargos de peritos em 

papiloscopia relaciona expressamente as atribuições de comparecer aos 

locais de crime, revelar e coletar fragmentos de impressão papilares, 

realizar perícias papiloscópicas e elaborar os correspondentes laudos. O 

Ministério da Justiça, por sua vez, através da Secretaria Nacional de 

Segurança Pública - SENASP, em cinco oportunidades, já declarou 
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expressamente que os papiloscopistas são peritos oficiais. 

Na Polícia Federal, a disputa interna chegou a tal ponto que o Ministério 

Público Federal teve que ajuizar uma ação civil pública, confirmada à 

unanimidade pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que proíbe a 

União de não considerar o papiloscopista policial federal como perito 

oficial. 

Mas, a partir da edição da Lei 12.030/09, que passou a relacionar quais 

seriam estes peritos oficiais, (deixando de incluir os peritos em 

papiloscopia), alguns laudos periciais papiloscópicos têm sido 

questionados por advogados, sob a alegação de que a prova pericial 

não foi produzida por peritos oficiais. 

ADIn contra a Lei 12.030/09  

Em 2009, a Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis – 

COBRAPOL, impetrou a ADIn 4354, solicitando a declaração de 

inconstitucionalidade da Lei 12.030, ou a declaração de que os 

papiloscopistas não foram excluídos do rol dos peritos oficiais. A 

Advocacia-Geral da União e a Presidência da República defenderam a 

constitucionalidade da lei e declararam que "a definição de perito 

criminal é ampla" e que a norma não excluiu os papiloscopistas do 

conceito de perito oficial. Mas, como a ADIn 4354, que tem como relator 

o Ministro Luiz Fux, ainda não foi julgada, a briga continua, causando 

prejuízos para a segurança jurídica e persecução penal. 

Projeto de Ideli Salvatti declara os papiloscopistas como peritos oficiais  

A redação da Lei 12.030/09 só foi aprovada porque, ao chegar à CCJ do 

Senado (PL 3653/97 - PLC 204/2008), a então senadora Ideli Salvatti, 

atual Ministra das Relações Institucionais da Presidência da República, 

ao constatar que não foram incluídos os papiloscopistas no rol dos 

"peritos oficiais criminais" (conforme emenda proposta pelo relator 

Jayme Campos), propôs um acordo aos senadores. De modo a não 

atrasar a tramitação do referido PL, importante por assegurar a 

autonomia das perícias e que já tramitava há doze anos na Câmara, os 

senadores aprovariam o PL 3653/97 com a redação original (de modo a 

não precisar retornar para a Câmara), desde que aprovassem um PLS 
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incluindo os papiloscopistas, a ser proposto por Ideli no dia seguinte. O 

Projeto de Lei do Senado 244/09 foi então rapidamente aprovado por 

unanimidade. 

Ministro Eduardo Cardozo já declarou ser favorável ao projeto  

Ao chegar à Câmara, o PLS 244 (PL 5649/09) após discussão em 

audiência pública com representantes dos peritos criminais, 

papiloscopistas e do MJ (que declarou que os papiloscopistas são 

peritos oficiais), foi aprovado por 22 votos a 1 na CTASP, e na sequência 

aprovado por unanimidade na CCJ da Câmara (onde o Ministro da 

Justiça, Eduardo Cardozo, à época Deputado Federal, declarou 

publicamente ser favorável ao projeto). 

Congresso aprovou e decisão está nas mãos da Presidente Dilma  

O projeto retornou ao Senado com substitutivo praticamente idêntico, 

tendo sido aprovado por unanimidade na CCJ o texto original da 

senadora Ideli. Foi então ao plenário, onde também foi aprovado de 

forma unânime. Por fim, o projeto foi encaminhado para a sanção 

presidencial. A presidente Dilma tem até o dia 1º de agosto para decidir 

pela sanção ou veto. 

Em 17 de julho de 2013, em reunião extraordinária, o Conselho Nacional 

de Segurança Pública – CONASP aprovou moção de apoio à sanção do 

PLS 244/09. 

O que diz o PLS 244/09  

O PLS 244/09 declara: "Art. 1º Respeitadas a iniciativa legislativa e a 

competência do Poder Executivo a que estejam vinculados, são peritos 

oficiais para fins cíveis e criminais nas suas áreas específicas, os 

papiloscopistas e demais servidores públicos com denominações 

equivalentes, que exerçam atividades de perícias papiloscópicas e 

necropapiloscópicas."  

Em seu art. 2º, apenas repete a redação da Lei 11.690/08, que passou a 

exigir o nível superior também do perito oficial (e não apenas dos peritos 

nomeados), mas que garantiu a atividade pericial daqueles peritos que 

ingressaram antes dessa exigência. 



Ministério da Justiça        
 

Projeto: MJ/SE-RIC Emissão: 19/05/2014 Arquivo: 20140519 MJ RIC - RT Clipping de Noticias_Projeto RIC.doc Pág.309/325 
Confidencial. 

Este documento foi elaborado pela Universidade de Brasília (UnB) para a MJ/SE. 
É vedada a cópia e a distribuição deste documento ou de suas partes sem o consentimento, por escrito, da MJ/SE. 

Logo, trata apenas de declarar que aqueles papiloscopistas que 

realizam perícias (ou seja, os peritos papiloscopistas) são também 

peritos oficiais criminais (e cíveis, já que também fazem laudos de 

identificação de vítimas de desastres naturais). 

Ausência de impactos financeiros  

O PLS 244/09, por ser de natureza meramente declaratória e tratar de 

legislação processual penal, não traz impactos financeiros. Este também 

é o entendimento da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados 

Despacho do Requerimento nº 5704/09: "Indefiro, nos termos do artigo 

141 do RICD, uma vez que o Projeto de Lei n. 5.649/09 não contém 

disposição que importe aumento ou diminuição da receita ou despesa 

pública, não sendo hipótese de pronunciamento da Comissão de 

Finanças e Tributação (...)". 

Prejuízo para a segurança jurídica e para a persecução penal  

A atuação dos papiloscopistas é de fundamental importância na 

investigação, porque os seus laudos periciais revelam a autoria dos 

crimes, enquanto que os demais, normalmente só a materialidade 

(prova de que o crime de fato ocorreu). 

Seus laudos instruem inquéritos policiais, processos criminais, 

extradições, processos de imigração (passaportes), entre outros, sendo 

dirigidos inclusive ao STF, à INTERPOL e ao Itamaraty, envolvendo 

ainda a identificação de cadáveres em IMLs e em casos de desastres 

em massa. Ainda contribuem com os laudos prosopográficos, o retrato 

falado e projeções de envelhecimento, que auxiliam a busca de pessoas 

desaparecidas. Os papiloscopistas só não são mais conhecidos porque 

a imprensa sempre se refere a eles como "peritos criminais" (gênero) e 

não por sua especialidade. (veja o que fazem os papiloscopistas e 

alguns casos de grande repercussão abaixo)  

TSE, INSS, MDS, FEBRABAN, RIC, grandes eventos e o PLS 244/09  

O momento é grave e a sanção é de caráter urgente. O Ministério da 

Justiça investiu uma grande soma de recursos no AFIS – Sistema 

Automatizado de Identificação de Impressões Digitais na Polícia 
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Federal, e em 2009 nas Polícias Civis de todos os Estados, produzindo-

se milhares de laudos, num crescimento exponencial a cada dia. 

Para que os novos cartões do RIC – Registro de Identidade Civil sejam 

seguros e que aqueles que tentarem fraudar o sistema sejam punidos, 

os laudos desses peritos devem ter o amplo respaldo da legislação. 

Registre-se que muitos estados também fizeram grandes investimentos 

em AFIS Civis, de modo a acabar com a falsificação de documentos de 

identidade, crimes de falsidade ideológica, etc. 

Ressalte-se ainda a importância para o TSE (cadastramento biométrico 

que está sendo realizado visando o fim das fraudes nas eleições), para 

o INSS e o MDS, que com base em laudos periciais papiloscópicos têm 

cancelado centenas de benefícios fraudulentos e que junto com a 

FEBRABAN prevêem uma gigantesca economia eliminando fraudes em 

contas bancárias, aposentadorias e benefícios assistenciais. Até o 

Ministério do Planejamento tem projetos para acabar com funcionários 

fantasmas e acumulação indevida de cargos. 

A biometria será usada ainda para a segurança dos estádios, 

cadastramento dos vigilantes e ingresso dos estrangeiros na copa do 

mundo e nas olimpíadas no Brasil. 

Por tudo isso, é fundamental que os laudos periciais desses policiais 

continuem a ser reconhecidos em sua plena eficácia. 

Ato Público pela sanção e direito de trabalhar  

A Federação Nacional dos Profissionais em Identificação e Papiloscopia 

– FENAPPI, a Associação Brasileira dos Papiloscopistas Policiais 

Federais – ABRAPOL, a Associação Brasiliense de Peritos 

Papiloscopistas - ASBRAPP, todas as associações de papiloscopistas do 

Brasil, com o apoio de dezenas de outras entidades realizarão um ato 

público em frente ao Ministério da Justiça e na Praça dos Três Poderes 

na próxima segunda e quarta-feira, 29 e 31 de julho, das 9h às 17h. 

Os representantes farão um pedido público para a Presidenta Dilma 

sancionar o PLS 244/09, de modo a garantir o direito laboral centenário 

desses trabalhadores que se encontram impedidos de executar suas 
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atribuições legais de realizar perícias papiloscópicas ou que estão 

correndo o risco de ter seus laudos periciais contestados. Garantir a 

segurança jurídica e a persecução penal desses laudos periciais que 

instruem milhares de inquéritos e processos criminais e cíveis, 

solucionando crimes e identificando vítimas, é fortalecer a segurança 

pública, combater a impunidade e fazer justiça a esses trabalhadores. 

Também está programado um 2º ato público para a quarta-feira, de 

âmbito nacional. Papiloscopistas dos estados farão manifestações em 

todos os institutos de identificação e de todas as superintendências da 

Polícia Federal no país. 

 

QUADRO: Quem são os papiloscopistas? 

Eles só não são mais conhecidos porque a imprensa normalmente se 

refere a eles como "peritos criminais" (gênero) e não por sua 

especialidade. 

ALGUNS CASOS DE GRANDE REPERCUSSÃO - Carta Bomba ao 

Itamaraty (1995) - Furto Milionário através de túnel ao Banco Central do 

Ceará (2005) - Furto de cocaína e euros da Superintendência da PF no 

RJ (2005) - Incêndio Criminoso no alojamento de negros africanos na 

UNB (2008) - Estupro resolvido com impressões em embalagem de 

preservativo (PC/DF 2008) - Assalto milionário de barras de ouro no 

Aeroporto de Brasília (2003) - Arrombamento na Comissão de Minas e 

Energia da Câmara de Deputados (2005) - Furto de notebooks em 

Contêiner da Petrobras (2008) (que ao identificar a autoria do crime 

negou a tese de espionagem). 

- INTERPOL: 350 criminosos da lista vermelha identificados - Dezenas 

de benefícios do INSS concedidos indevidamente (2013) (PE) - 

Operação Progeria: centenas de benefícios concedidos indevidamente 

(MG, 2013)  

DESASTRES EM MASSA - Acidente aéreo da GOL: Voo 1907 (PC/DF, 

2006) - Acidente aéreo da TAM - Voo 3054 (PC/SP, 2007) - Incêndio em 

Supermercado Yucá Bolaños no Paraguai (PF, 2004) - Terremoto no 
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Peru (PF, 2007) - Acidente do voo Air France - AF 447 (PF e PC/PE, 

2009) - Enchentes na Região Serrana do Rio de Janeiro (PF e PC/RJ, 

2011) - Incêndio na Boate Kiss em Santa Maria (PC/RS, 2013)  

ALGUNS TIPOS DE LAUDOS - Locais de crime: Autoria do crime ou 

absolvição de suspeitos - Supremo Tribunal Federal: condenação, 

absolvição e deportação; - INTERPOL: procurados internacionais, 

brasileiros presos no exterior, cadáveres não identificados, uso de 

passaporte falso, etc.; - Varas Criminais: réus e foragidos usando nome 

falso, alegando primariedade; - Delegacias de Polícia: Falsidade 

ideológica e uso de documento falso; - Consulados no Exterior: 

procurados internacionais, extradições, brasileiros presos no exterior, 

etc. 

- Institutos de Medicina Legal: cadáveres não identificados; desastres 

em massa. 

- Exame prosopográfico de suspeitos e reconstituição fotográfica de 

cadáveres; - Passaporte Novo: Criminosos tentando emitir passaporte 

com doc. falso;  

Alguns dados da PC/DF: Operações Especiais – Resolução de Crimes 

com o auxílio da perícia papiloscópica entre 2011 e 2013: - HADES – 

Solução de crimes de homicídio, estupro e latrocínio ocorridos entre 

2000 e 2008: 110 laudos positivos; - ANJO DA GUARDA – Identificação 

de cadáveres enterrados como indigentes entre 1996 e 2010 – 37 

laudos positivos; - KATRINA – Furtos e roubos entre 2000 a 2010: 411 

laudos positivos; - MÃOS DE FERRO – Furtos e roubos no ano de 2010: 

614 laudos positivos; - ÁGUIA – Operação visando o atendimento 

imediato aos crimes de restrição de liberdade em abril de 2012: 20 

laudos positivos; - THOR – Veículos roubados e furtados entre 2011 e 

março de 2012 em todas as áreas do DF: 110 laudos. 

- RELÂMPAGO I – Roubos a comércio e residências e de furtos 

qualificados ocorridos entre abril e junho de 2013, em áreas específicas 

indicadas pelo Departamento de Polícia Circunscricional: 62 laudos 

positivos. 

Fonte: Fenappi; 
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Avaliação: Negativo;  

 

o Repórter tira carteira de identidade em 9 Estados 

13 de outubro de 2013 

Sem implantação de cadastro nacional, é possível fazer RG com outro 

nome 

Lei criada em 1997 que prevê um registro único para armazenar os 

dados de todo o país nunca saiu do papel 

A lei criada em 1997 para unificar a emissão de carteiras de identidade 

no país nunca saiu do papel, omissão do governo federal que permite a 

uma mesma pessoa ter um RG em cada Estado. 

Ou seja: um mesmo nome, mas 27 documentos com numerações 

diferentes. 

E essa mesma pessoa pode ainda tirar facilmente um RG com a própria 

foto e outro nome, prática que serve de base a uma série de crimes. 

A Folha encontrou essas brechas em apuração iniciada em janeiro deste 

ano. O mesmo repórter, com RG original de SP, viajou a oito capitais e, 

em cada uma delas, fez uma nova carteira. 

Foi assim em Vitória, Campo Grande, Maceió, João Pessoa, Natal, Rio 

Branco, Porto Velho e Porto Alegre. Ter um RG em cada Estado é 

possível porque a emissão dos documentos é estadual, e os institutos 

de identificação não trocam informações. 

Previsto em lei desde 1997 para corrigir essa falha, um cadastro 

nacional de identidades, que deveria armazenar eletronicamente dados 

de todas as pessoas, nunca saiu do papel, embora tenha sido 

anunciado pelo ex-presidente Lula em dezembro de 2010. 

Atualmente o único requisito para fazer um RG é a apresentação da 

certidão de nascimento ou de casamento. 

A falta de um sistema que reconheça digitais coletadas em outros 

Estados permitiu ao repórter fazer em Belo Horizonte um RG com sua 

foto e suas digitais, mas com o nome de um colega do jornal. 

Expedido por órgão oficial, o documento com o nome incorreto é válido 
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e revela a brecha. Basta que o fraudador tenha certidão de nascimento 

ou casamento. 

Para corrigir as falhas existentes, o governo federal anunciou em 2010 a 

implantação do RIC (Registro de Identidade Civil), um cartão com chip 

para substituir o atual RG em até dez anos. 

O projeto, porém, empacou. Um contrato com a Casa da Moeda para 

emissão de 2 milhões de RICs, ao custo de R$ 90 milhões, fracassou. 

Foram produzidos apenas 14 mil cartões, e só 52 estão válidos. 

O RIC teve de ser "redesenhado" em 2012. Foi previsto um custo de R$ 

6 bilhões em 12 anos. Decisões sobre onde ficará o cadastro nacional 

de identidades e qual tecnologia será usada nunca foram tomadas, 

porque aguardam decisão do Palácio do Planalto. 

Fonte: Folha de S. Paulo; 

Avaliação: Negativo; 

 

o Ministério não se pronuncia sobre cadastro 

13 de outubro de 2013 

Estados onde a Folha fez RGs dizem cumprir lei que exige apenas a 

certidão de nascimento ou a de casamento 

O Ministério da Justiça, encarregado no governo federal pela 

implementação do sistema nacional de identidades que substituirá os 

atuais RGs, afirmou que, por ora, não irá se pronunciar sobre o tema. 

A pasta coordena um grupo interministerial, composto, entre outros, por 

representantes dos ministérios do Planejamento, da Previdência e da 

Fazenda, que se reúne para deliberar a respeito do RIC (Registro de 

Identidade Civil). 

Segundo as atas das reuniões, os primeiros cartões do RIC foram 

lançados sem que tivessem sido decididas questões fundamentais de 

infraestrutura, que darão suporte ao banco digital necessário para 

armazenar dados de cerca de 200 milhões de brasileiros. 

Entre essas questões estão, por exemplo, a utilização ou não do 

sistema de reconhecimento de digitais que já é usado pela Polícia 
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Federal e o tipo de tecnologia --setores do Planejamento defendem que 

seja 100% nacional. 

Tais decisões, porém, dependem da Presidência, que, por sua vez, 

aponta o Ministério da Justiça como o único órgão apto a tratar do tema. 

RG COM NOME ERRADO 

Sobre a possibilidade da emissão de RG com o nome de uma outra 

pessoa, o Instituto de Identificação de Minas Gerais afirmou que, no 

Estado, isso só é possível se a certidão de nascimento usada no pedido 

for verdadeira. 

"Como procedimento, ligamos para o cartório para verificar a 

autenticidade das certidões apresentadas", disse o assessor de 

gabinete do instituto, Evando de Assis. 

Assis afirmou que Minas Gerais ainda não tem o Afis (sigla em inglês 

para Sistema Automático de Identificação de Impressões Digitais), já 

instalado em Estados como Rio Grande do Sul, Rondônia e Mato 

Grosso do Sul, em antecipação ao projeto federal. 

Mas disse que um sistema em nível apenas estadual não é capaz de 

reconhecer o crime, já que não há unificação com cadastros de outros 

Estados do país. 

"Não há outro jeito. Sem um cadastro nacional de identidades, o país 

está à mercê dos estelionatários", disse. "Essa é uma fraude comum no 

país inteiro." 

Procurados e informados sobre os RGs tirados pelo repórter, os órgãos 

de identificação dos demais Estados onde a reportagem fez RGs 

afirmaram que cumprem a lei, de 1983, que exige somente certidão de 

nascimento ou de casamento para expedir carteiras de identidade. 

Informaram também que, conforme a mesma lei, não é obrigatório 

residir no Estado para solicitar um RG. 

Fonte: Folha de S. Paulo; 

Avaliação: Negativo; 

 

o Múltipla personalidade 



Ministério da Justiça        
 

Projeto: MJ/SE-RIC Emissão: 19/05/2014 Arquivo: 20140519 MJ RIC - RT Clipping de Noticias_Projeto RIC.doc Pág.316/325 
Confidencial. 

Este documento foi elaborado pela Universidade de Brasília (UnB) para a MJ/SE. 
É vedada a cópia e a distribuição deste documento ou de suas partes sem o consentimento, por escrito, da MJ/SE. 

15 de outubro de 2013 

O Estado brasileiro, para reviver a imagem antiga, é um gigante com 

pés de barro. Cresce no ritmo ditado pela pretensão de seus 

governantes, mas tropeça na própria incompetência para cumprir as 

funções mais comezinhas, como manter um registro geral confiável de 

seus cidadãos. 

"Registro geral", aliás, é significado da abreviação "RG", pela qual se 

popularizou a cédula de identidade, documento nacional de identificação 

civil. Cada brasileiro deve ter um --e parece óbvio que nenhum deles 

deve ter mais de um. 

O repórter Reynaldo Turollo Jr., desta Folha, provou que o documento, 

no fundo, vale pouco enquanto título de identificação. Ele conseguiu 

obter RGs com seu próprio nome e suas impressões digitais em oito 

Estados. No nono, Minas Gerais, deu um passo além e obteve uma 

cédula com suas digitais, mas no nome de outrem. 

Qualquer pessoa pode repetir a façanha, como sabem todos os 

estelionatários do país. Basta comparecer à repartição munido de uma 

certidão de nascimento ou de casamento e pedir a emissão da carteira. 

Afora eventuais filas, não há mistério --nem controle. 

Parece incrível, numa época em que até as telecomunicações da 

Presidência da República são bisbilhotadas por sistemas de 

computadores, que os institutos estaduais de identificação não se 

comuniquem entre si. 

Sem um sistema nacional para armazenar dados e impressões digitais, 

um Estado não tem como saber se outro já registrou determinada 

pessoa. Múltiplos documentos de identidade podem ser usados em 

fraudes como pedidos de aposentadoria em série. 

O cadastro nacional de identidades está previsto em lei desde 1997. 

Chegou a ser anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 

2010 um RIC (Registro de Identidade Civil), que substituiria a cédula por 

um cartão plástico com chip no prazo de dez anos, mas, sem trocadilho, 

não saiu do papel. 



Ministério da Justiça        
 

Projeto: MJ/SE-RIC Emissão: 19/05/2014 Arquivo: 20140519 MJ RIC - RT Clipping de Noticias_Projeto RIC.doc Pág.317/325 
Confidencial. 

Este documento foi elaborado pela Universidade de Brasília (UnB) para a MJ/SE. 
É vedada a cópia e a distribuição deste documento ou de suas partes sem o consentimento, por escrito, da MJ/SE. 

O contrato de R$ 90 milhões com a Casa da Moeda deveria produzir 2 

milhões de RICs, mas só 14 mil cartões foram emitidos. No ano passado 

o projeto foi "redesenhado". Não se sabe que formato terá o banco de 

dados nem que tecnologia empregará, só que o custo previsto é de R$ 6 

bilhões em 12 anos. 

Entra governo, sai governo, e o Planalto segue o mesmo. Arrecada cada 

vez mais e devolve cada vez menos para o cidadão, na quantidade e na 

qualidade dos serviços. 

Fonte: Folha de S. Paulo; 

Avaliação: Negativo; 

 

o Ministro admite alterar forma de emissão de RGs 

15 de outubro de 2013 

Cardozo (Justiça) afirma que regulamentação pode mudar enquanto 

novo sistema não entrar em vigor 

No domingo, Folha mostrou que a falta de um cadastro nacional permite 

duplicidade em carteira de identidade 

O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, afirmou ontem que o 

governo "não descarta" criar uma nova regulamentação para a emissão 

de carteiras de identidade pelos Estados enquanto o  RIC (Registro de 

Identidade Civil), que substituirá os atuais RGs, não for implantado. 

No domingo, a Folha mostrou que a falta de um cadastro nacional de 

identidades, anunciado pelo governo federal em dezembro de 2010, 

permite que um cidadão tenha um RG com numeração diferente em 

cada Estado do país, inclusive com nome de outra pessoa, o que serve 

de base a uma série de crimes. 

O repórter tirou RGs em nove Estados --em um deles, com o nome de 

um colega. 

"A priori, me parece possível pensar em medidas que possam ensejar 

uma [nova] regulamentação da emissão de carteiras de identidade com 

base na legislação vigente. Isso tem que ser a partir de uma situação 

adequada ao projeto do RIC", disse Cardozo. 
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Para Marcia Pelegrini, secretária executiva do ministério encarregada do 

projeto da nova identidade, a "única solução definitiva" é o cadastro 

nacional de identidades, mas ela diz que o governo pensa em "medidas 

mitigadoras". 

Uma delas, já cogitada em governos anteriores, segundo ela, é atrelar a 

emissão do RG à consulta do CPF. 

PRIORIDADE 

O Registro de Identidade Civil está previsto em lei desde 1997 e havia 

sido prometido em 2010 pelo ex-presidente Lula para substituir o RG em 

até dez anos. 

"É um projeto importante, mas complexo por suas características, como 

a ausência de uniformização dos procedimentos nos Estados e a 

dimensão populacional e territorial do Brasil", disse Cardozo. 

A implantação atrasou, segundo ele, porque em 2011 foram detectados 

problemas no projeto inicial. 

Fonte: Folha de S. Paulo; 

Avaliação: Positivo e Negativo; 

 

o Unificação de carteiras de identidades no País enfrenta dificuldades 

técnicas e legais 

15 de outubro de 2013 

Lei prevê documento único desde 1997, mas autonomia dos estados 

exige que implantação comece pelos documentos novos, respeitando os 

existentes. Mas alguns estados já começam a se preparar para as 

novas regras. 

Alexandra Martins / Câmara dos Deputados Representante de São 

Paulo explica o sistema que vem sendo implantado no estado.  

Hoje é possível para a mesma pessoa tirar várias carteiras de identidade 

em diferentes locais do País. O sistema pulverizado por estados permite 

pelo menos um RG em cada um. Para quem usa nomes diferentes para 

cometer crimes, o número se multiplica. A lei do Registro de Identidade 

Civil, o RIC, que cria um número único de identidade válido para todo o 
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Brasil foi promulgada em 1997, mas ainda não saiu do papel. 

Na Câmara, está em análise um projeto de lei (o PL 3860/12) que 

regulamenta a implantação do sistema. Em uma audiência pública 

realizada nesta terça-feira (15) pela Comissão de Segurança Pública 

para discutir essa proposta, os participantes afirmaram que o sistema 

atual está falido. 

Vida civil eletrônica 

O diretor-presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, 

Renato Martini, afirmou que não há obrigação ou direito que não se 

inicie pela identificação e que ela tem de ser absolutamente segura, o 

que não ocorre. O ITI é uma autarquia ligada à Casa Civil da 

Presidência da República que credencia, audita e autoriza autoridades 

certificadoras. 

Martini explicou que para contornar a insegurança de identificação ao 

conceder os certificados digitais, são criados outros instrumentos, mas 

isso encarece e torna o sistema mais lento. Ele informou que, para fazer 

os pilotos de implementação do RIC, está sendo usada a base de dados 

digital de identificação de alguns estados, como Distrito Federal e Rio de 

Janeiro, que já têm um sistema confiável. 

"Com a migração da vida civil para a vida civil eletrônica, cada vez mais 

o brasileiro não irá mais para um balcão apresentar um papel e receber 

uma carimbada, ele irá para um sistema de informação na Internet", 

lembrou ele. Por isso, Martini enfatizou que "é preciso se identificar de 

uma forma inequívoca". 

O professor do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas da 

Universidade Federal de Ouro Preto, Carlos Frederico Cavalcanti, 

afirmou que é preciso estabelecer um padrão técnico de identificação 

nacional, seja ele datiloscópico, por íris ou DNA. Na opinião de 

Cavalcanti, é preciso obrigar os estados a aderir ao sistema. 

Para o deputado Hugo Leal (PSC-RJ), essa será a maior dificuldade do 

sistema. Ele defendeu um sistema e número únicos, como já ocorre com 

a carteira de habilitação. O parlamentar sugeriu que a certidão de 
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nascimento já venha com um número que será usado posteriormente na 

emissão da identidade. 

Autonomia dos estados 

Mas o representante do Ministério da Justiça, Marivaldo Pereira, 

argumentou que seria inconstitucional obrigar os estados a aderirem ao 

sistema unificado, o que levou inclusive à modificação da lei, que previa 

inicialmente um número que unificaria todos os documentos. 

A ideia agora, segundo ele, "é construir uma base nacional, respeitando 

os documentos existentes e a partir da consolidação dessa base, você 

proporcionar uma integração, uma migração gradual desses 

documentos para a adoção de um número RIC". 

Marivaldo Pereira disse que algumas das normas previstas pelo projeto 

de regulamentação, do ex-deputado Gilmar Machado, ficariam melhor 

se mantidas na regulamentação infralegal, porque tratam de questões 

que podem mudar seja pelo desenvolvimento tecnológico, seja por 

mudanças políticas. 

Garantir avanços 

O relator da proposta, deputado Efraim Filho (DEM-PB), afirmou que vai, 

por meio do substitutivo apresentado na comissão, tentar superar os 

problemas apresentados. O importante, diz o deputado é garantir a 

aplicabilidade do sistema. "O Brasil tem de avançar e não pode 

permanecer na insegurança jurídica e com as fraudes que são causadas 

hoje por falta de um sistema capaz de oferecer para o Estado, as 

entidades e a sociedade, soluções que estão disponíveis", diz Efraim 

Filho. 

A audiência terminou com a apresentação dos sistemas que vêm sendo 

desenvolvidos pelos estados de São Paulo e Paraíba para dar 

segurança a seu sistema de identificação de cidadãos. Os responsáveis 

pelos sistemas afirmaram que suas bases de dados e propostas estão 

sendo pensadas de acordo com as regras do RIC para que eles não 

sejam incompatíveis quando ficar definido o sistema federal. 

Fonte: Agência Câmara; 
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Avaliação: Positivo e Negativo; 

 

o Pagar com celular vai ganhar força em 2014, preveem fabricantes 

22 de novembro de 2013 

A popularização do pagamento de contas por meio de um celular, 

utilizando o cartão de crédito ou débito, vai começar a ganhar corpo no 

Brasil em 2014, preveem grandes empresas especializadas. A 

expectativa é que sob essa tecnologia, conhecida como Chip&Pin, 

sejam vendidos no Brasil, até o fim do ano que vem, 500 mil 

equipamentos capazes de ler os cartões e fazer as transações com a 

ajuda do telefone. 

Esse é o cenário delineado no Cartes Paris, evento que apresenta 

sistemas para pagamento, identificação e mobilidade. O Brasil é o 

convidado de honra desta edição, em razão do crescimento do mercado 

de meios de pagamentos no país e do aumento de renda da população. 

Nos últimos anos, o setor de cartões cresceu mais de 10% no país, que 

tem o maior percentual da população com cartão de débito na América 

Latina. 

Algumas companhias começaram a promover a tecnologia Chip&Pin no 

mercado brasileiro no início do semestre. É o caso da fornecedora 

francesa de equipamentos e softwares Ingenico, que lançou o produto 

entre setembro e outubro, visando profissionais liberais, como médicos, 

dentistas e ambulantes. A empresa diz ter vendido cerca de 20 mil 

equipamentos até agora. 

"O Brasil é um dos países que mais demandam terminais no mundo. 

Esse tipo de tecnologia é para atender a nichos do mercado que ainda 

não aceitam o meio de pagamento convencional. O uso do cartão de 

crédito tende a aumentar", afirmou Gilson Carvalho, diretor de vendas 

da Ingenico. Pelo sistema tradicional, é usado o Pin Pad, a popular 

máquina em que o usuário introduz o cartão com chip e digita a senha 

para pagamentos em estabelecimentos comerciais. Para as empresas, 

no entanto, o Pin Pad tornou-se burocrático e restringe a expansão do 
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uso dos cartões. 

"O Pin Pad ficará para negócios feitos em grande escala. Será mais 

industrial, diz Carvalho. 

Para Jorge Pereira, presidente da Gertec, fabricante brasileira de 

equipamentos para meios de pagamento, a tecnologia Chip&Pin será 

uma alternativa ao Pin Pad, e não uma substituição. Além de facilitar os 

pagamentos em geral, o sistema pode ajudar a trazer para a formalidade 

um grande número de negócios. Esse movimento, afirmou Pereira, 

poderia elevar bastante a demanda pelos equipamentos, trazendo uma 

certa instabilidade ao seu fornecimento. 

"Há um grande espaço de vendas no Brasil. Acho que as empresas 

adquirentes vão brigar entre si por esse mercado. Além disso, a 

formalização do pagamento em negócios informais pode gerar a 

necessidade de alguma regulamentação, o que é uma incerteza", disse 

o executivo. 

O equipamento Chip&Pin da Gertec será lançado em março. A 

tecnologia será testada pela empresa entre dezembro e janeiro. A 

Gertec estima vender entre cem mil e 200 mil equipamentos por ano, 

para alcançar uma fatia de mercado de 20% a 30%. 

O Chip&Pin chegou ao mercado brasileiro um ano após começar a ser 

vendido na Europa, onde a tecnologia está se popularizando. Axel 

Deininger, vice-presidente da divisão de dispositivos de proteção de 

segurança móvel da companhia alemã Giesecke & Devrient, disse que a 

popularização do Chip&Pin no Brasil levará o mesmo tempo que na 

Europa. 

"Nossas expectativas são positivas, mas não achamos que o mercado 

brasileiro terá um comportamento diferente do de outros países", disse o 

Deininger. "Acho que o Chip&Pin não vai se tornar uma realidade em um 

curto período de tempo, porque toda a estrutura está sendo montada. 

Penso que em até cinco anos essa tecnologia será popular." 

Outro método de pagamento móvel que aos poucos se tornará comum, 

na avaliação das empresas, é o NFC (Near Field Communication), 
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voltado ao pagamento de baixos valores, como passagens de ônibus, 

estacionamentos e entradas de cinema. Com essa ferramenta, o usuário 

utiliza o celular como um cartão pré-pago, em que os créditos são 

adquiridos via internet e depositados automaticamente. Basta posicionar 

o telefone próximo ao receptor para que o pagamento seja feito. 

"Essa será a nova onda de negócios no mercado de meios de 

pagamento brasileiro e na América Latina. Será uma mudança gradual 

no mercado", afirmou Didier Lamouche, presidente mundial da Oberthur 

Technologies, empresa francesa que tem uma unidade de produção em 

Cotia, na Grande São Paulo, para a produção de cartões bancários com 

chip e cartões telefônicos pré-pagos para operadoras de 

telecomunicações (simcard). Entre os clientes estão empresas como 

Visa, Mastercard, American Express e Itaú, além de operadoras móveis. 

A tecnologia já está presente em smartphones de ponta, que custam 

mais caro, mas a empresa chinesa Watchdata quer estender seu uso. A 

estratégia da companhia é oferecer no país um chip (simcard) que 

poderá ser utilizado em qualquer tipo de celular, afirmou Filipe Mello, 

diretor de vendas da Watchdata. A empresa atua há quatro anos no 

país, onde vende tecnologia para a produção de cartões com chip. 

"Em um ano, a expectativa é que comecemos a ver projetos sólidos de 

empresas brasileiras aceitando esse tipo de tecnologia. É bem provável 

que o setor de transportes seja o pioneiro, porque a garantia de 

segurança não precisa ser tão grande como com o cartão de crédito. Vai 

demorar um pouco mais nos casos de bancos e de empresas de 

telecomunicações", disse Mello. 

A tendência de venda de chips no país tende a crescer, afirmou o 

executivo da Watchdata. "Mais cedo ou mais tarde, haverá a conversão 

do documento de identidade e carteira de motorista para a tecnologia 

com chip. Mas isso não ocorrerá de uma hora para outra. Pode levar de 

10 a 20 anos. A tendência é o mercado como um todo movimentar-se 

para adicionar segurança", disse Mello. 

De acordo com Mello, o país está em meio à migração de cartões com 

tarja magnética para chip, processo que permanecerá durante os 
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próximos anos. "Isso já ocorreu no setor bancário, mas ainda falta ser 

feito em documentos, afirmou. 

O governo brasileiro tem projetos para definir a emissão de uma nova 

carteira de identidade, o chamado Registro Único de Identificação Civil 

(RIC), que reúne diversos documentos de identificação, como título de 

eleitor e CPF, em um cartão com chip. 

Fonte: Valor Econômico; 

Avaliação: Positivo; 

o RIC 

20 de dezembro de 2013 

Fogo de palha ateado pelo ex-presidente Lula. Nada de documento 

unificado. A burocracia continua. Outro dia, na delegacia do Paranoá, 

uma moça foi buscar a identidade e o nome da mãe estava errado. Foi 

orientada, por quem cometeu o erro, a fazer tudo novamente, pagar 

outra taxa ou procurar um advogado. 

Fonte: Correio Braziliense; 

Avaliação: Negativo. 
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