
W W W . F E N A P P I . C O M . B R

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS PERITOS OFICIAIS EM IDENTIFICAÇÃO
EDIÇÃO 11
ANO 2022
cnpj: 03.907.541/0001-96

5 de fevereiro

FENAPPI COMEMORA O 
dia NACIONAL do PERITO  

papiloscopista

PÁGINA 3
Pesquisadores enganam 

autenticação  biométrica com 
foto, cola e impressão 3D

PÁGINA 11
GOVERNO VAI ADICIONAR

 BIOMETRIA DA PF A BASE GOV.BR 
PARA IDENTIFICAR CIDADÃOS



N e s t a  e d i ç ã o
FEDERAÇÃO NACIONAL DOS PERITOS OFICIAIS EM IDENTIFICAÇÃO

4 Pesquisadores enganam autenticação 
biométrica com foto, cola e impressão 3D

5 É preciso ordenar o arcabouço legal da 
identificação civil no Brasil, propõe Abrid

6 05 DE FEVEREIRO 
fenappi comemora o DIA NACIONAL DO PAPILOSCOPISTA

8 Polícia Federal prende suspeito de 
fraudes previdenciárias em Belém

9 GOVERNO VAI ADICIONAR BIOMETRIA DA PF A BASE GOV.BR 
PARA IDENTIFICAR CIDADÃOS

10 Célio Ribeiro e Antônio Maciel Filho ratificam a parceria 
entre ABRID e Conadi

11 Brasileiro rouba identidade e trabalha como 
comissário por 23 anos nos EUA

12
FENAPPI FORTALECE A CAPACITAÇÃO TECNICA DOS PERITOS 
EM PAPILOSCOPIA DE TODO O PAIS A PARTIR DE CURSOS E MINE 
CURSOS VOLTADOS A IDENTIFICAÇÃO HUMANA

13 Impressões digitais podem identificar 
o sexo de um indivíduo

14 SANTA CATARINA É O PRIMEIRO ESTADO DO BRASIL A EMITIR 
DOCUMENTO COM NUMERAÇÃO ÚNICA PARA RG E CPF

15 Afinal, qual é a real importância do registro civil para o 
Brasil e para os brasileiros?

17 Afinal, qual é a real importância do registro civil para o 
Brasil e para os brasileiros?

20 Preso por assalto a carro-forte em São Carlos partici-
pou de roubos em Araçatuba

20 Rede de fast food em Tóquio usa sistema de pagamento 
por reconhecimento facial

DIRETORIA TRIÊNIO 2020-2023
 

PRESIDENTE: 
Antonio Maciel Aguiar Filho-GO

VICE-PRESIDENTE: 
Rodrigo Meneses de Barros-DF

SECRETÁRIO GERAL: 
Antônio Tadeu Nicoletti Pereira-ES

DIRETOR ADMINISTRATIVO: 
Paulo Ayran da Silva Bezerra –PF-DF

 TESOUREIRO:
Lorena Suriani de Campos meireles -GO

TESOUREIRO ADJUNTO:
Nadiel Dias da Costa-DF

DIRETOR JURÍDICO:
Neuma Kelen Carneiro Silva-TO

DIRETOR JURÍDICO ADJUNTO:
Andre Luiz Torres Gomes-TO

DIRETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL:
Jenilson de Jesus Gomes-SE

DIRETOR REGIONAL SUL: 
Mariliz de Souza Ribas-PR

DIRETOR REGIONAL NORTE: 
José Luiz Pereira Filho-TO

DIRETOR REGIONAL CENTRO-OESTE: 
Idejair Macencio da Conceição-MT

DIRETOR REGIONAL NORDESTE: 
Clebio da Silva Gomes-PB

DIRETOR REGIONAL SUDESTE: 
Melissa de Moraes-SP

CONTATO
(62) 3278-5954

DESIGNER GRÁFICO
NEIDE ATAIDE - (62) 9 8145-2332

E X P E D I E N T E



EDITORIAL

Para o Físico italiano Carlo Rovelli, ciência é “um questionamento con-
tínuo do senso comum e do saber de um determinado período, provo-

cando, assim, uma mudança geral de perspectiva sobre o mundo.” Nestes 
tempos de pandemia do novo coronavírus e da Covid-19 aflorou nas mí-
dias sociais a difusão de ideários negacionistas dos resultados e do papel 
do conhecimento científico. Contudo, diante dos novos quadros conclui-se 
que novamente os cientistas estavam certos. A OMS estima que a taxa de 
mortalidade do novo coronavírus na população em geral seja de 3,4%. 
Para se ter uma ideia, a taxa de mortalidade do vírus Influenza é por volta 
de 0,3.

Feito essa breve exposição quero chamar a atenção para um outro 
problema importante. Retomo uma questão levantada em um subtítulo 
publicado no Jornal O POPULAR do dia 20/05/20.

Diz a matéria: “Ainda não se sabe o motivo de o corpo do homem, 
que estava enterrado há dois anos no quintal da casa onde morava, no 
Parque Tremendão, em Goiânia, ter se mantido preservado, mas isso pos-
sibilitou que ele fosse reconhecido pela digital”.

O caso trata-se de um assassinato ocorrido em 
2018, onde uma mulher confessou ter matado o marido 
e o enterrado no jardim de sua casa, para se defender, 
segundo seu relato, após uma discussão.

A princípio, convém esclarecer que ocorre na evo-
lução da putrefação do cadáver fenômenos transformati-
vos destrutivos e, também, conservadores. No primeiro 
ocorre o processo de destruição dos tecidos após a morte 
com a transição dos restos biológicos até sua fossilização, 
no segundo, apesar das alterações transformativas são 
mantidas as características gerais do cadáver. 

No caso em questão certamente trata-se do fenô-
meno transformativo conservador chamado “saponifica-
ção”.  Tal fenômeno resulta quando certas enzimas bacte-
rianas hidrolisam as gorduras neutras, dando origem aos 
ácidos graxos, formando uma camada de material seme-
lhante a uma à cera, atuando como uma espécie de con-
servante natural. Esta adipocere costuma se desenvolver 
em condições ambientais especiais, sobretudo onde haja 
água estagnada e pouco corrente, solo argiloso, úmido e 
de difícil acesso ao ar atmosférico.

Às vezes, o corpo encontrado não apresenta con-
dições de ser reconhecido ou identificado. Isso, sem dúvida é um desafio 
para todos nós que acreditamos na ciência. Ela explica o que ocorre, e nos 
coloca novos desafios, longe dos achismos. O processo de identificação 
realizado pelos necropapiloscopistas nos IMLs está embasado em método 
científico, envolvendo dentre outras atividades a recuperação do tecido 
dérmico e epidérmico, assim, mesmo diante de pequenos fragmentos de 
cristas de fricção (impressões digitais) torna se possível a identificação do 
inumado, mesmo porque normalmente existem dados de impressões digi-
tais antemortem para o exame pericial do confronto.

Finalmente,  o Código Penal foi criado como um dos instrumentos 
de controle da conduta humana, é indispensável que se esclareça, através 
da Medicina Legal, todos os atos de violência ou agressões que possam 
ter sido cometidos contra o cadáver e através da Papiloscopia forense a 
verdadeira identificação do de cujus,  resultando em laudos periciais im-
prescindíveis para auxiliar os magistrados, que tem como dever aplicar de 
forma adequada as Normas Legais do Direito ao causador do dano.

A CIÊNCIA EXPLICA

Datiloscopista- Policia Civil de Goiás
Presidente da FENAPPI- (Federação Nacional 

dos Peritos Oficiais em Identificação)

Antonio Maciel 
Aguiar Filho
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Por Dácio Castelo Branco
Editado por Claudio Yuge

Vazamento de dados como CPF e 
cartões de crédito, infelizmente, 

são comuns em 2021. E, segundo pes-
quisadores do Kraken Security Labs, é 
possível que no futuro as impressões 
digitais, usadas em autenticações bio-
métricas, se juntem a essas informa-
ções como dados que podem ser com-
prometidos e usadas por terceiros.

A autenticação por biometria, 
usando impressões digitais, em geral, 
é considerada um método de prote-
ção mais efetivo que senhas, mesmo 
deixando muitos rastros, que normal-
mente são invisíveis ao olho nu.

Já há algum tempo que diferen-
tes pesquisas no mundo são realizadas 
para demonstrar formas de clonar im-
pressões digitais. Porém, na maioria 
desses experimentos, o processo tem 
um alto custo, com necessidade do 
uso de câmeras fotográficas profissio-
nais e impressoras 3D.

Mas o cenário pode estar para 
mudar, já que um grupo de pesqui-
sadores do Kraken Security Labs, en-
controu uma forma de coletar iden-
tificações biométricas com um custo 
mínimo de US$ 5 (cerca de R$ 28, na 
cotação atual), sem necessidade de 
ferramentas avançadas ou fora do co-
mum.

No vídeo divulgado pelos pes-
quisadores, a forma de roubar e im-
pressão digital de qualquer pessoa é a 
partir de uma foto tirada com qualquer 
smartphone moderno e a criação de 
um negativo da imagem a partir de um 
programa de manipulação de fotos.

Segundo a equipe responsável 

Pesquisadores enganam autenticação 
biométrica com foto, cola e impressão 3D

pela experiência, a partir do negativo 
da foto, as bordas da impressão digi-
tal já ficam disponibilizadas adequa-
damente para a clonagem, sem neces-
sidade de câmeras DSLR caríssimas.

Agora, para a clonagem, é ne-
cessário o uso de impressoras a laser 
que sejam compatíveis com folhas de 
acetato. A escolha por folhas de ace-
tato se deu pelo fato das impressoras 
compatíveis com o material, normal-
mente, poderem realizar gravuras, 
além das impressões comuns, nele.

Por fim, após a impressão, só 
é necessário a aplicação de uma ca-
mada de cola para madeira em cima 
da folha de acetato e esperar secar. 
Estando seco, o processo de criação 
da impressão digital clonada está 

completo. Segundo a equipe de pes-
quisadores, a impressão sintética con-
seguiu enganar dispositivos com sen-
sores avançados, como o do MacBook 
Pro mais recente.

Por mais que a descoberta seja 
assustadora, ela serve como um im-
portante lembrete que nunca somente 
um método de segurança é o suficien-
te para a proteção de dados pessoais.

Usando autenticação de dois-
-fatores junto de senhas e fortes e 
da próprio autenticação biométrica, 
qualquer usuário estará bem mais se-
guro e menos sujeito a, no futuro, so-
frer com os impactos de uma possível 
clonagem de impressões digitais.

Fonte: BleepingComputer

NOTÍCIA
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NOTÍCIA

É preciso ordenar o arcabouço legal da 
identificação civil no Brasil, propõe Abrid
Fernando Paiva 

Quando se fala sobre identida-
de civil nacional, o Brasil precisa bo-
tar ordem na casa, argumenta Célio 
Ribeiro, presidente da Abrid (Associa-
ção Brasileira das Empresas de Tec-
nologia em Identificação Digital). Na 
sua opinião, o País deveria organizar 
o arcabouço legal em torno do tema e 
concentrar no executivo a responsabi-
lidade de emissão de documentos de 
identidade civil.

Há três diferentes leis federais 
em vigor que versam sobre o tema: a 
lei 7.116, de 1983, que valida os RGs 
estaduais; a lei 9.454, de 1997, que 
cria o Registro de Identidade Civil 
(RIC), documento que até hoje não foi 
lançado; e a lei 13.444, de 2017, que 
estabelece a Identificação Civil Nacio-
nal (ICN) e o Documento Nacional de 
Identidade (DNI), a ser emitido pelo 
TSE.

Para Ribeiro, a criação do DNI 
foi um erro. Primeiro, por questões 
de segurança e de acessibilidade, um 
documento de identidade civil nacio-
nal não pode prescindir de uma ver-
são física. A digital seria um comple-
mento da versão física, para facilitar 
a vida do cidadão. Segundo, porque 
a competência para a emissão des-
se documento deveria caber ao exe-
cutivo, não ao poder judiciário – no 
caso do DNI, a responsabilidade está 
com o TSE. “O DNI é uma anomalia”, 
critica o presidente da Abrid. Ele res-
salta, contudo, que não vê problema 
nenhum no uso da base de dados bio-
métricos do TSE para realização de 
consultas e batimentos de identida-
des, seja para aplicações de governo 
ou da iniciativa privada.

“A lei 13.444, que criou a ICN, 
não é uma lei de identificação, mas 
de criação e gerenciamento de banco 
de dados biométricos, com objetivo 
de consulta e verificação de identida-
de. No meu entendimento há um erro 
profundo: usar uma lei que é de banco 
de dados para criar um documento de 
identificação por um órgão que não 
tem isso como atribuição”, comenta 
o executivo. “Não pode confundir as 

coisas: modernidade é importante, a 
transformação digital está aí no mun-
do todo, mas quando se fala de iden-
tidade civil tem que priorizar a segu-
rança”, acrescentou, lembrando que 
muitas unidades da federação ainda 
nem sequer contam com um sistema 
automatizado de verificação de bio-
metria. 

Para o presidente da Abrid, é 
preciso fomentar uma emissão forte, 
para ter um documento físico seguro, 
seja em papel ou em cartão com chip, 
do qual pode ser derivada uma versão 
digital complementar.

PASSO A PASSO

Um decreto está sendo articu-
lado pela Secretaria de Modernização 
do Estado (SEME) com os ministérios 
da Justiça e da Economia para con-
centrar no executivo nacional a res-
ponsabilidade sobre a identificação 
nacional, mas em diálogo com as uni-
dades da federação. Este seria um pri-
meiro passo na direção de organizar 
esse arcabouço legal, aponta Ribeiro.

O segundo passo consistiria na 
regulamentação das várias leis exis-
tentes, definindo por exemplo o CPF 
como número único nacional de iden-
tificação e estabelecendo especifica-

ções de segurança.
Por fim, seria importante criar 

uma legislação específica sobre iden-
tidade civil nacional no Brasil para 
ordenar juridicamente as demais exis-
tentes. “Essa lei precisa definir a es-
trutura de identificação civil no País 
e criar um órgão centralizador sobre 
isso. Haverá especificações sobre 
barramento de uso dos dados biomé-
tricos, do nascimento até o óbito do 
cidadão. E no meio haverá um docu-
mento robusto físico com sua respec-
tiva versão digital”, sugere o presi-
dente da Abrid.

MOBI-ID

Ribeiro participará do painel 
de abertura da 4ª edição do Mobi-ID, 
seminário online organizado por Mo-
bile Time nesta quinta-feira, 18. Ele 
terá a companhia de Gileno Barreto, 
diretor-presidente do Serpro; Rafael 
Sbampato, head do ValidLabs; Sandro 
Vieira, juiz auxiliar da presidência do 
TSE; e Yasodara Cordova, principal 
privacy researcher da unico. A pro-
gramação completa e mais informa-
ções estão disponíveis em www.mo-
bi-id.com.br.

Fonte: mobiletime
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05 DE FEVEREIRO - FENAPPI COMEMORA O DIA DO 

PAPILOSCOPISTA

COMEMORAÇÃO

Decreto nº 52.871, de 20 de Novembro de 1963, 
institui o Dia Nacional do Papiloscopista

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Federal, e CONSIDERAN-
DO que a data 5 de fevereiro assinala o aniversário da publicação do Decreto nº 4.764, de 4 de fevereiro de 1903 que instituiu o sistema 
dactiloscópico no Brasil, 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica considerado o dia 5 de fevereiro como o Dia do Dactiloscopista Brasileiro. 

Art. 2º - O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Brasília, 20 de novembro de 1963; 142º da Independência e 75º da República. 

JOÃO GOULART 
Abelardo Jurema

Lei nº 16.489, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2009, 
o Dia Estadual do Papiloscopista - GO

Lei 10.039, DE 14 DE JUNHO DE 2017, o Dia 
Municipal do Papiloscopista, em Goiânia
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O QUE FAZ O PERITO PAPILOSCOPISTA?
Entre elas pode-se citar: a Identificação Civil, 
com a consequente emissão da Carteira de 
Identidade, documento que assegura o efetivo 
exercício da cidadania, na medida em que é 
exigido para a prática da maioria dos atos da 
vida civil; a Identificação Criminal, visando à 
individualização do acusado ou indiciado, evi-
tando, dessa forma, a detenção e o encarcera-
mento equivocado de inocentes; a Identifica-
ção Cadavérica, com a finalidade de impedir o 
sepultamento sem o conhecimento da família 
do de cujus, bem como, permitir a investigação 
acerca da causa mortis; a Perícia Papiloscópica 
em locais de crimes, objetivando determinar os 
autores de práticas delituosas; a Identificação 
de idosos, enfermos e portadores de necessi-
dades especiais; a participação em eventos de 
atendimento à população, especialmente em 
programas itinerantes do governo; a participa-
ção em diversos tipos de concursos, onde atua-
mos na Identificação dos candidatos, evitando 
possíveis fraudes, garantindo assim a lisura dos 
processos seletivos.

Antonio Maciel Aguiar Filho
Presidente da FENAPPI

O Papiloscopista/Datiloscopista promo-
ve a identificação humana através das 
papilas dérmicas e também a partir da 

Representação Facial Humana, seja através do 
Retrato Falado ou do Laudo de Comparação 
Facial.

Nossas atribuições são técnicas cientifi-
cas, ou seja, voltadas para auxiliar a Polícia Ju-
diciária, o Ministério Público e os Magistrados 
no esclarecimento de delitos para a instrução 
penal. Tal qual o Médico-Legista está vincu-
lado ao Instituto de Medicina Legal, o Perito 
Criminal ao Instituto de Criminalística, o Pa-
piloscopista/Datiloscopista está vinculado ao 
Instituto de Identificação da Policia Civil. Na 
prática atuamos nos três Institutos. No Ins-
tituto de Medicina Legal, identificamos ca-
dáveres ignorados ou não, muitas vezes em 
decomposição. No Instituto de Criminalística, 
atuamos nos locais de crimes, promovendo a 
revelação e levantamentos de fragmentos pa-
pilares, com vista à identificação do autor ou 
autores do delito.

Portanto, o Papiloscopista/Datiloscopis-
ta tem por competência a execução de múlti-
plas atividades de relevante interesse público. 

COMEMORAÇÃO
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Suspeita é que o preso tenha se 
aproveitado de forma fraudulenta 
de benefícios do INSS desde 2012. 
Celular e documentos foram 
apreendidos na Operação Verticilo.

Por g1 Pará 23/11/2021

A Polícia Federal deflagrou nesta 
terça-feira (23) a Operação Ver-

ticilo contra fraudes previdenciárias. 
Um investigado foi preso preventiva-
mente em Belém e documentos foram 
apreendidos na casa dele.

Além dos mandados de busca e 
apreensão e de prisão, a Justiça Fede-
ral determinou também o bloqueio de 
bens do preso.

O valor bloqueado não foi in-
formado, nem o prejuízo estimado 
aos cofres públicos. A identidade do 
suspeito também não foi revelada.

A suspeita é que o preso tenha 
se aproveitado de forma fraudulenta 
de benefícios do Instituto Nacional do 

Polícia Federal prende suspeito de 
fraudes previdenciárias em Belém

Seguro Social (INSS) desde 2012.
A polícia apreendeu celular, 

documentos e outros materiais na 
casa do investigado por falsidade ide-
ológica e falsificação de documento. 
As penas podem chegar a seis anos.

“Em relação a investigação, a 
PF chegou até o investigado por meio 
de técnicas investigativas e de laudo 

de perícia papiloscópica, em docu-
mento como resultado de confronto 
papiloscópico realizado no AFIS.

Os crimes investigados envol-
vem falsidade ideológica, falsificação 
de documento, que possuem pena que 
podem chegar a seis anos de reclu-
são.”

Fonte: G1 - PARÁ

Jenildo-ES-DI; Maciel, CONADI; Paula e Juliana-ES-DI; 
Patricia, PRODEB-BA e Luiz Spricigo-MJ

Polícia Federal apreendeu documentos
 e prendeu suspeito em Belém 

Foto: Polícia Federal/Divulgação

48º SECOP
Aconteceu nos dias 08, 09 e 10 

de dezembro de 2021, em Vitoria -ES, 
o mais importante evento de TIC para 
a gestão pública do Brasil, o SECOP. 
De iniciativa da ABEP – Associação 
Brasileira de Entidades Estaduais de 
Tecnologia da Informação e Comuni-
cação, que congrega todas as empre-

Presidente da ABEP, Leandro Victorino, mediador do painel 3

sas estaduais de TIC do País, o evento 
contou com profissionais de TIC do 
setor público de todo o Brasil, repre-
sentantes das 3 esferas de Governo.

A convite da organização, 
(ABEP) o Presidente do Conadi, An-
tonio Maciel Aguiar Filho, participou 
como palestrante, juntamente com re-

presentante do MJ e do Departamento 
de Identificação do ES no painel com 
o seguinte tema: Identificação Digi-
tal – Unificando o Brasil

O painel foi mediado pelo re-
cém eleito presidente da ABEP, Sr. 
Leandro Victorino.

NOTÍCIA
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NOTÍCIA

GOVERNO VAI ADICIONAR BIOMETRIA DA PF A 
BASE GOV.BR PARA IDENTIFICAR CIDADÃOS
União e Polícia Federal fazem 
acordo de operação técnica para 
usar dados de biometria para 
identificação na plataforma Gov.br

Por Giovanni Santa Rosa

O governo vai integrar os dados do 
Abis, sistema da Polícia Federal 

com informações de biometria, ao Co-
necta Gov. Assim, eles passarão a es-
tar disponíveis para a autenticação na 
plataforma Gov.br, que oferece servi-
ços públicos por meio da internet.

O Abis — sigla para Solução 
Automatizada de Identificação Bio-
métrica — foi comprado em julho de 
2021. Ele é o sucessor do Afis, que 
continha apenas impressões digitais e 
era usado há 16 anos.

O objetivo inicial do banco de 
dados é ajudar na investigação de 
crimes e desaparecimentos e unificar 
dados das secretarias de segurança 
pública estaduais. Outras funções são 
o controle de emissão de passaportes, 

registro de estrangeiros e certidão de 
antecedentes.

O novo sistema, segundo a 
PF, tem armazenamento para dados 
de biometria de mais de 50 milhões 
de identificações individuais em sua 
primeira etapa, ao longo dos próxi-
mos quatro anos. Esse número pode 
chegar a 200 milhões de pessoas em 
eventuais expansões posteriores.

O acordo de cooperação técni-
ca entre a União e a Polícia Federal 
foi publicado na segunda-feira (8) no 
Diário Oficial da União.

Outros dados de biometria já são 
usados pelo Gov.br

Esta não é a primeira base de 
dados biométricos que o governo in-
tegra ao Gov.br. Em março, a biome-
tria coletada pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) passou a ser usada 
para autenticação no sistema. Na épo-
ca, a base continha digitais de cerca 
de 120 milhões de brasileiros.

O mesmo já acontece com da-

dos da Carteira Nacional de Habilita-
ção (CNH), que estão em uma base da 
Secretaria Nacional de Trânsito (Se-
natran).

Com a integração, será possível 
se identificar usando dados de reco-
nhecimento facial ou impressão digi-
tal em processos como, por exemplo, 
a prova de vida, comprovação exigida 
dos aposentados de tempos em tem-
pos para que os benefícios continuem 
sendo pagos.

Organizações acionaram ANPD 
contra Abis

A implementação do Abis foi 
alvo de críticas de organizações que 
defendem o direito à privacidade. 
Para especialistas, a coleta massiva 
de dados poderia potencializar o uso 
de dados de biometria para vigilância 
em massa.

Em ofício enviado à Autorida-
de Nacional de Proteção de Dados 
(ANPD), 12 entidades pediram a sus-
pensão do sistema e a instauração de 
um inquérito para avaliar sua legali-
dade. A ANPD é o órgão responsável 
por fiscalizar o cumprimento da Lei 
Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Segundo o documento, seria 
preciso avaliar a natureza sensível dos 
dados coletados, quais dados seriam 
capturados, quais os objetivos, qual o 
acesso às informações pelos agentes e 
qual o grau de troca de dados entre 
instâncias de governo. O ofício não 
teve resposta.

Com informações: Convergência Digital

Fonte: Tecnoblog Fonte: ABRID

Câmera de reconhecimento
facial (Imagem: Bernard Hermant)
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Célio Ribeiro e Antônio Maciel Filho 
ratificam a parceria entre ABRID e Conadi
As entidades se reunirão novamente 
na próxima semana, para discussão 
e estruturação dos próximos passos 
de atuação.

Data da publicação: 09/12/2021

Os presidentes da ABRID e do Co-
nadi, Célio Ribeiro e Antônio Ma-

ciel Filho (foto), se reuniram na tarde 
dessa quarta-feira, 08 de dezembro, 
para ratificar os termos do Acordo de 
Cooperação Técnica assinado entre 
as instituições e reafirmar o trabalho 
conjunto em benefício da identifica-
ção civil brasileira.

A ABRID prestará todo o supor-
te técnico e subsidiará o Conadi de 
informações e tecnologias disponíveis 
no mercado. Esse apoio tem como ob-
jetivo auxiliar o Conselho para a me-
lhor participação dos Órgãos Oficiais 
de Identificação Civil nos processos e 
projetos de soluções de identidade

O Presidente do Conadi afir-
mou que “ A ABRID vem, ao longo dos 
anos, sendo a grande parceira do Co-
nadi na busca das melhores soluções 
para o Sistema de identificação do 
Brasil e, nesse momento de mudanças 
e transformação digital, essa colabo-
ração se faz ainda mais importante e 
com certeza a mesma estará partici-
pando conosco de todas as discussões 
técnicas e estratégicas”.

Para o Presidente da ABRID, 
Célio Ribeiro, que participa ativa-
mente nos últimos 25 anos das dis-
cussões e projetos que envolvem a 

identidade civil do brasileiro, esse é 
o momento de unir forças e trabalhar 
em conjunto para a tão necessária re-
formulação do Sistema de identifica-
ção do Brasil.

A esse respeito Ribeiro comen-
tou: “Nosso objetivo é consolidar a 
verdadeira identidade do brasileiro. 
Aquela que de forma legítima é exe-
cutada e emitida pelos Órgãos Ofi-
ciais de Identificação das Unidades da 
Federação. Iremos atuar em conjunto 
com o Conadi junto ao governo fede-
ral para a construção de uma identi-
dade moderna e principalmente segu-
ra para o brasileiro. Não estamos aqui 
de passagem em busca de holofotes 
ou soluções passageiras, temos insta-
lada no Brasil uma indústria séria e 

comprometida investindo no País e 
empregando milhares de profissionais 
competentes em todas as regiões do 
País. A hora é de levar a cada brasi-
leiro esse importante e principal ins-
trumento de cidadania que é o docu-
mento de identidade e juntos, com o 
executivo federal, vamos vencer esse 
desafio e trabalhar para a erradicação 
do Sub-registro Civil de Nascimento e 
a Ampliação do Acesso à Documenta-
ção Básica - sendo a principal, a Car-
teira de Identidade”.

 ABRID e Conadi se reunirão 
novamente na próxima semana, para 
discussão e estruturação dos próxi-
mos passos de atuação.

 Fonte: ABRID

PARCERIA
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Um brasileiro roubou a identidade 
de uma criança americana faleci-

da e conseguiu enganar as autoridades 
para que lhe emitissem um passaporte 
de forma adulterada, noticiou ontem 
(3) o site Business Insider. Com o do-
cumento, ele foi comissário de bordo 
da United Airlines por 23 anos, sem 
seguir regras de imigração dos aero-
portos, dizem os promotores. Em uma 
denúncia apresentada na Justiça dos 
EUA, investigadores acusaram Ricardo 
Cesar Guedes de roubo de identidade 
de William Ericson Ladd, um america-
no que nasceu em 1974 e morreu em 
1979, em um acidente de carro, um 
mês antes de completar 5 anos. Guedes 
teria encurtado o nome para Eric Ladd 
e usado a identidade roubada para tra-

Brasileiro rouba identidade e trabalha 
como comissário por 23 anos nos EUA

balhar ilegalmente no país.
Os investigadores alegam que 

Guedes nasceu em São Paulo em 
1972, mas assumiu a identidade de 
Ladd em 1998, quando se candidatou 
com sucesso a um passaporte ameri-
cano usando o nome do falecido. Des-
de então, Guedes renovou o passapor-
te seis vezes. Em dezembro de 2020, 
o Departamento de Estado se deparou 
com “vários indicadores de fraude”. 
Uma investigação criminal foi inicia-
da e os agentes puderam rastrear a 
identidade de Guedes até o Brasil pe-
las impressões digitais que ele apre-
sentou para seus documentos na dé-
cada de 1990. Documentos judiciais 
afirmam que autoridades americanas 
compararam essas impressões digitais 

Foi realizada no dia 29 de novembro, por meio 
de assembleia ordinária digital – em razão da pande-
mia de covid 19 -, a eleição para a nova diretoria do 
Conselho Nacional dos Órgãos Oficiais de Identificação 
Civil e Criminal (Conadi), para o triênio-2022-2024.

Antônio Maciel Aguiar Filho, datiloscopista da 
Polícia Civil de Goiás, lotado atualmente na Divisão de 
Inovação e Tecnologia da GGF/PCGO, 
já exercia a função de vice-presidente 
do Conadi.

Na oportunidade da eleição, as-
sumiu com toda a diretoria o compro-
misso de fortalecer o Conselho junto 
aos órgãos governamentais e privados 
que tratam de temas de interesses dos 
Institutos de Identificação, a exemplo 

com as que Guedes apresentou para 
verificação de seus antecedentes para 
trabalhar na United e confirmou que 
elas eram iguais. 

O brasileiro foi acusado de 
fornecer declaração falsa em pedido 
de passaporte, falsamente se passar 
por um cidadão americano e entrar 
na área restrita do aeroporto sob 
falsos pretextos, afirma a denúncia. 
A última acusação foi feita porque 
os privilégios de Guedes como co-
missário de bordo dos EUA permi-
tiam que ele contornasse a maioria 
das verificações de segurança com 
seu status de membro de tripula-
ção. Agentes prenderam Guedes 
no aeroporto após vê-lo embarcar 
em um voo segurando um telefone 
que dizia “iPhone de Eric” na tela. 
Um advogado que representa Gue-
des não quis comentar o caso. Em 
nota, a United disse que Guedes não 
era mais empregado da companhia 
aérea. “A United tem um processo 
de verificação completo para novos 
funcionários que está em conformi-
dade com os requisitos legais fede-
rais”, afirmou a companhia.

Fonte: noticias.uol

Datiloscopista da PCGO é eleito novo 
presidente do Conadi

da regulamentação do Decreto 9278-18, que trata da 
ID civil no Brasil, do projeto de Integração Nacional de 
dados biográficos, cujo desenvolvimento envolve tam-
bém o COSESP (Conselho Nacional de SSP) e a ABEP 
(Empresas Brasileiras Estaduais de TI).

O presidente informa que outros temas merecem 
muita atenção e estarão entre as principais metas da 

nova gestão, como: participação efetiva 
na Política Nacional do Cadastro NEO-
NATAL, na Política Nacional da Iden-
tificação de “Pessoas Desaparecidas”, 
Banco Multibiométrico nacional, sub-
-registro civil, identidade digital e Lei 
do ICN, dentre outros.

Fonte: policiacivil de Goiás
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O objetivo principal da capacitação é o aprimoramento profissional e pessoal dos peritos em papiloscopia. Peritos 
treinados tendem a adquirir novas habilidades e melhorar seu desempenho em suas atribuições técnicas. Os cursos 

e mine cursos buscam atualizar estes profissionais com as melhores técnicas disponíveis, além de promover um au-
mento na motivação da equipe, que passa a se sentir valorizada e incentivada a dar o melhor de si em suas atividades 
cotidianas. 

FENAPPI FORTALECE A CAPACITAÇÃO TÉCNICA 
DOS PERITOS EM PAPILOSCOPIA DE TODO O PAÍS 
A PARTIR DE CURSOS E MINE CURSOS VOLTADOS 
A IDENTIFICAÇÃO HUMANA

CAPACITAÇÃO
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Impressões digitais podem identificar 
o sexo de um indivíduo

Pesquisa recentemente pu-
blicada na revista Forensic Che-
mistry mostrou ser possível a iden-
tificação do sexo de um indivíduo 
pela análise das impressões digi-
tais. Este estudo é um dos resulta-
dos do doutorado do Papiloscopis-
ta Policial Federal Marco Antonio 
de Souza, no programa de pós gra-
duação em nanociência e nanobio-
tecnologia da Universidade de Bra-
sília – UnB. Nele, os pesquisadores 
analisaram impressões digitais de 
42 voluntários utilizando a espec-
troscopia Raman e métodos su-
pervisionados, ou seja, a partir de 
modelos de classificação construí-
dos utilizando amostras com carac-
terísticas conhecidas, em seguida, 
o modelo é utilizado para prever a 
classe de amostras desconhecidas. 

Então, eles conseguiram 
classificar indivíduos em homens 
ou mulheres a partir de suas im-

pressões digitais, que foram sub-
metidas a diferentes condições de 
armazenamento. Considerando um 
período de até sete dias a partir da 
coleta da impressão digital, os resul-
tados mostraram taxas de discrimi-
nação correta variando de aproxi-
madamente 80-93%. Segundo o PPF 
Marco Antonio, as informações quí-
micas de impressões digitais podem 
ser relevantes para uma investigação 
policial.  Ele estuda esse tema desde 
seu mestrado e possui outros artigos 
publicados na área. 

Ainda segundo Marco Antonio, 
por ser uma técnica não destrutiva, é 
possível pensar em otimizar essa meto-
dologia e incorporá-la nos protocolos 
de análise de vestígios de impressões 
digitais encontradas em cena de crime 
em que não seja possível estabelecer 
a autoria. Todos os pesquisadores que 
contribuíram com o estudo fazem par-
te do grupo de pesquisa Papiloscopisa 

Forense, vinculado à Academia Na-
cional de Polícia – ANP e ao Con-
selho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico - CNPq. Em 
2020, segundo o relatório emitido 
pela ANP, o grupo de pesquisa Pa-
piloscopia Forense foi responsável 
pela produção de oito artigos, sendo 
quatro deles publicados em revistas 
internacionais. 

O último relatório, que traz 
o número de publicações do grupo 
nos últimos 12 meses, em seu se-
gundo ano de existência, já apon-
ta um crescimento de 75% em sua 
produção científica (14 publica-
ções), sendo observado ainda um 
incremento de 200% nas publica-
ções em revistas internacionais. 

Quem tiver interesse em co-
nhecer mais sobre esse trabalho, é 
só acessar o link: encurtador.com.
br/deAR2

Fonte: sciencedirec.com

Marco Antonio de Souza
Papiloscopista da PF

CAPACITAÇÃO
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SANTA CATARINA É O PRIMEIRO ESTADO 
DO BRASIL A EMITIR DOCUMENTO COM 
NUMERAÇÃO ÚNICA PARA RG E CPF
União e Polícia Federal fazem 
acordo de operação técnica para 
usar dados de biometria para 
identificação na plataforma Gov.br

Por Giovanni Santa Rosa

O Governo do Estado, por meio do 
Instituto Geral de Perícias (IGP), 

lançou oficialmente nesta segunda-
-feira, 8, o início das operações de 
emissão do novo documento de iden-
tidade com número único em todo o 
estado. A partir de agora, as carteiras 
de identidade produzidas em territó-
rio catarinense apresentam o núme-
ro do CPF do cidadão também como 
número do RG. O projeto pioneiro no 
Brasil – que contou com a parceria 
do Ciasc e da Receita Federal – abre 
um novo capítulo na história da iden-
tificação civil e representa um passo 
fundamental na construção de um sis-
tema nacional integrado e seguro.

Apoiador da ideia mesmo antes 
de assumir o governo estadual, o go-
vernador Carlos Moisés comemorou a 
conquista inédita de Santa Catarina. 
Em missão internacional na Escócia, 
o chefe do Executivo destacou que a 
relevância do trabalho desenvolvido 
pelo IGP vai além das fronteiras es-
taduais e desponta como um cami-
nho promissor para a unificação do 

sistema de cadastro civil do país. Em 
reconhecimento ao apoio e confiança 
dedicados desde o início ao projeto 
do IGP, o governador catarinense foi 
o primeiro cidadão brasileiro a obter 
o novo documento.

“Essa é uma conquista que tem 
tudo a ver com o estilo de governan-
ça que desenvolvemos, aproximando 
o governo do cidadão a partir de so-
luções inovadoras e eficientes. É um 
grande passo para muitos outros que 
virão. Além da praticidade de se ter 
uma só numeração para os dois prin-
cipais documentos presentes em nos-
sas vidas, a fusão do CPF com o RG 
vai eliminar inconsistências do siste-
ma e blindá-lo contra a maior parte 
das fraudes na emissão da carteira de 

identidade”, destaca.
Cada um dos 27 estados brasi-

leiros possui sistema de identificação 
independente, permitindo que um 
mesmo cidadão possa ter até 27 nu-
merações de RG diferentes. Se repli-
cado em todos os estados brasileiros, 
o projeto desenvolvido pelo Instituto 
Geral de Perícias catarinense integra-
rá todos os sistemas estaduais ao ban-
co de dados da Receita Federal, tendo 
o CPF como única chave de consulta.

O perito-geral do IGP, Giovani 
Eduardo Adriano, explica que a falta 
de um sistema integrado permite que 
um cidadão possa fazer carteira de 
identidade em outro estado usando a 
própria foto, sua impressão digital e a 
certidão de nascimento de um tercei-
ro. Embora alguns governos estaduais 
compartilhem seus bancos de dados 
para conferência, muitos ainda estão 
vulneráveis a essa prática.

“No futuro, com o documento 
vinculado ao número único nacional 
do CPF e atrelado à biometria hoje 
utilizada na carteira de identidade, 
teremos máxima segurança ao siste-
ma de identificação civil brasileiro. 
Vários governos já entraram em con-
tato conosco e manifestaram interesse 
pelo projeto. Sem dúvidas, essa é uma 
grande conquista de Santa Catarina 
para o Brasil”, destaca.

O lançamento da nova iden-

Câmera de reconhecimento
facial (Imagem: Bernard Hermant)

NOTÍCIA
Foto: Julio Cavalheiro / Secom

Foto: Peterson Paul / Secom
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tidade não tira a validade dos docu-
mentos atuais. Por isso, não há ne-
cessidade de correr para solicitar um 
novo RG. No futuro, a tendência é que 
seja adotado exclusivamente um do-
cumento unificado.

Eficiência comprovada 
no primeiro dia

No primeiro dia de atendimen-
to para emissão do novo documento, 
o sistema integrado identificou 27 in-
consistências por meio do cruzamen-
to de dados da base estadual com a 
base da Receita Federal. O diretor de 
Identificação do IGP, perito criminal 
Fernando de Souza, explica que o pro-
cesso de emissão do novo documento 
possui diversas etapas de verificação, 
com análise de setores diferentes, em 
sistemas interligados que permitem 
identificar erros, fraudes e eventuais 
inconsistências do cadastro, tais como 
números de carteira de identidade e 
CPF duplicados.

“Temos um ganho significativo 
no combate e eliminação de fraudes, 
além de aumentar as chances de en-
contrar crianças sequestradas e pesso-
as desaparecidas ao usar uma nume-
ração única no Brasil. Há décadas se 
tenta diminuir a quantidade de docu-
mentos civis e muitos projetos foram 
pensados, como o Registro de Iden-
tificação do Cidadão (RIC), cuja lei 
ainda é vigente, mas até o momento 

nenhum efetivamente foi concretiza-
do”, disse.

O vice-presidente do Centro 
de Informática e Automação de San-
ta Catarina (Ciasc), Luis Haroldo de 
Mattos, reforça a qualidade do siste-
ma em relação à segurança. Mattos 
explica que a troca de informações 
entre IGP e Receita Federal é feita por 
block-chain, tecnologia utilizada na 
segurança das criptomoedas. Parcei-
ra do IGP desde o início do projeto, a 
instituição teve papel fundamental na 
construção do sistema que começou a 
rodar nesta segunda no estado.

Para o delegado adjunto da Re-
ceita Federal em Florianópolis, Dou-
glas Barbosa Lucas, o pioneirismo de 
Santa Catarina se destaca pelo bem 

que o projeto fará ao Brasil, garantin-
do a redução significativa de custos 
tanto para os estados quanto para o 
cidadão. “Ao assumir o compromis-
so de desenvolver esse projeto, Santa 
Catarina arcou com todo o ônus e en-
frentou muitas dificuldades até aqui. 
Agora os estados terão toda a experti-
se necessária para replicá-lo de forma 
muito mais simples, por isso, o nosso 
agradecimento ao IGP e ao Ciasc”, re-
conhece.

Também participaram da coleti-
va o presidente do Colegiado Superior 
de Segurança Pública e Perícia Oficial, 
Charles Vieira, e o comandante-geral 
da Polícia Militar, Dionei Tonet.

Fotos: Julio Cavalheiro / Peterson Paul / Secom

Tire suas dúvidas sobre o documento com número único

1. O que é o novo documento com núme-
ro único?

É um projeto pioneiro desen-
volvido pelo Governo do Estado de 
Santa Catarina, por meio do Instituto 
Geral de Perícias, que trata da criação 
da primeira carteira de identidade do 
Brasil com uma numeração nacional 
única, na qual o número do CPF passa 
a valer também como o RG.

2. Por que ele foi criado?
Para melhorar e tornar mais 

seguro o sistema de identificação civil 
no Brasil, integrando as bases de da-
dos estaduais com o cadastro nacional 
do CPF. Atualmente cada Estado pos-
sui sistemas independentes que geram 

diferentes numerações para as cartei-
ras de Identidade.

3. Tem amparo legal?
Sim, conforme artigo 5, pa-

rágrafo 1 do Decreto n. 9.278/2018.

4 .Q ual o objetivo?
Criar um cadastro único 

nacional para combater fraudes e eli-
minar a possibilidade de uma única 
pessoa ter até 27 Carteiras de Identi-
dade oficiais no Brasil, com números 
diferentes.

5. Quais as vantagens para o cidadão?
Ter o CPF e o RG com mes-

mo número, facilitando o uso dos dois 

documentos mais presentes na vida 
do cidadão.

Segurança dos dados pessoais, 
reduzindo os riscos de ter seus docu-
mentos utilizados por terceiros.

Com a adesão dos demais esta-
dos, o cidadão poderá fazer sua Car-
teira de Identidade em qualquer es-
tado brasileiro com o número único. 
As pessoas que vão morar em outros 
estados não terão mais que fazer um 
RG com número diferente.

6. Quais as vantagens em termos de 
segurança?

Quando todos os estados adota-
rem o novo documento:
• Maior dificuldade para estelionatá-

NOTÍCIA
Foto: Peterson Paul / Secom
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rios assumirem os dados de identifi-
cação de outra pessoa;

• Maior facilidade para encontrar pes-
soas desaparecidas e crianças se-
questradas;

• Troca de informações entre bancos 
de dados estaduais e o banco da Re-
ceita Federal, acelerando resultados 
atrelados à identificação civil e cri-
minal nacional.

7. O que muda em relação ao atual?
Na Carteira de Identidade 

atual estão impressos o número do 
CPF e do RG, que são diferentes.

A partir do dia 8/11 todos os 
documentos de identidade impressos 
em Santa Catarina terão apenas o nú-
mero do CPF para representar seu RG 
e CPF. Para quem já possui RG cata-
rinense, o número antigo do RG será 
impresso na parte interna do docu-
mento.

8. Tem que fazer o novo documento agora?
Não há necessidade. Não 

há validade legal para a Carteira de 
Identidade, portanto, os documentos 
atuais continuam valendo.

9. Que tipo de fraudes será possível 
evitar?

• Com a integração do cadastro na-
cional do CPF à biometria usada na 
carteira de identidade, assim que 
todos os estados aderirem ao proje-
to será muito difícil que uma pessoa 
viva assuma a identidade de uma 
pessoa morta;

• Um foragido de um estado não con-
seguirá emitir identidade em outro 
estado usando os dados de um ter-
ceiro;

- Criminosos terão mais dificuldade 
para fraudar documentos de crian-
ças sequestradas.

10. Pessoas de outros estados podem 
fazer o novo RG em Santa Catarina?
Sim. O número do documento 

será o número do CPF.
Quais os efeitos práticos para 

Santa Catarina?
• Os comerciantes e seus clientes te-

rão maior facilidade com o uso de 
um número só para identificação do 
comprador nas transações;

• A troca de informações entre IGP e 
Receita Federal é feita por block-
-chain, sistema com a mesma segu-
rança das criptomoedas;

• A praticidade de ter o mesmo núme-
ro para CPF e RG;

• Mais chances de se encontrar pes-
soas desaparecidas no Brasil, desde 
que seus CPFs estejam marcados na 
rede de desaparecidos nacional.

11. Quem tem RG em Santa Catarina vai 
perder a numeração?
Até que o número único seja 

uma realidade nacional, o número 
antigo da Carteira de Identidade fei-
ta em Santa Catarina será impresso 
na parte interna do documento para 
que o cidadão possa apresentá-lo se 
necessário. Os atuais números de RG 
entrarão em desuso de forma gradual.

12. Quem tem RG feito em outro esta-
do também terá o número registra-

do no verso?
Não, pois se trata de um número 

gerado pelo sistema de outro estado.

13. O documento será válido em todo 
o Brasil?
Sim, conforme Decreto n. 

9.278/2018.

14. Por que até hoje não foi feita a 
unificação dos documentos?
Já surgiram projetos com o 

mesmo propósito, porém, até o mo-
mento nenhum deles conseguiu avan-
çar até a efetiva implantação.

15. O que é necessário levar para fa-
zer o novo documento?

• A certidão de nascimento para sol-
teiros e a certidão de casamento 

para casados e/ou divorciados/vi-
úvos, atualizadas e com as devidas 
averbações;

• Número do CPF;
• Comprovante de residência se a pes-

soa não tiver gravado na memória o 
seu endereço.

16. Hoje em dia as crianças nascem e 
já tem seu CPF na certidão de nasci-

mento. Elas poderão fazer seu RG também 
nesse momento?

Sim.

17. O IGP vai emitir o CPF para fazer a 
carteira de identidade?
Neste momento apenas usare-

mos CPFs já existentes. As pessoas que 
não possuírem CPF devem solicitá-lo 
junto à Receita Federal e seus conve-
niados (cartórios, correios, Banco do 
Brasil e caixa econômica federal).

18. O novo documento também será 
aceito nas fronteiras dos países 

do Mercosul, como o atual?
Sim, a carteira de identidade 

com número único terá a mesma va-
lidade legal dos documentos usados 
atualmente.

Informações adicionais para imprensa:
Rafael Cardoso

Assessoria de Imprensa
Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina 

(IGP)
E-mail: imprensa@igp.sc.gov.br

Telefone: (48) 3665-8498
Site: www.igp.sc.gov.br 

Fonte: www.sc.gov.br
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Afinal, qual é a real importância do 
registro civil para o Brasil e para os 
brasileiros?
Renata Villela*

O tema da redação do Exame Na-
cional do Ensino Médio (Enem) 

trouxe para a sociedade, o debate so-
bre o registro civil. Muito mais do que 
um documento, o registro civil é o fio 
condutor de uma entrevista densa e 
esclarecedora com Cláudio Machado, 
especialista em Gestão da Identidade 
do Cidadão, consultor independente e 
pesquisador associado do ITS (Institu-
to de Tecnologia e Sociedade). Nela, 
o entrevistado explica desde a função 
do registro civil, até os responsáveis 
pela sua efetivação, passando pelos 
ganhos que ele promove para toda a 
sociedade.

Salve Seus Dados: O ENEM deste ano apon-
tou a invisibilidade dos que não têm um registro 
civil. Porém, o sistema de

registro civil também é invisível para a 
maior parte da população. Como ele funciona?

Cláudio Machado: O registro civil no 
Brasil é uma responsabilidade do po-
der Judiciário, é um serviço extraju-
dicial exercido de forma delegada, ou 
seja, os responsáveis por sua execução 
são profissionais concursados.

Desde o nascimento de uma 
pessoa, já no sistema de saúde, é fei-
ta uma coleta de dados sobre ela, que 
resulta num documento chamado de 
Declaração de Nascido Vivo (DNV). 
Porém, o reconhecimento legal de 
fato ocorre com o registro civil e a 
emissão da certidão de nascimento.

A partir daí, todos os atos que 
alteram o status civil do cidadão de-
vem ser declarados no registro civil. 
Esse é o caso do casamento, do divór-
cio, de uma interdição, entre outros 
atos e, por fim, o óbito.

SSD: Quais foram os principais ganhos com 
a implantação do Sistema Nacional de Informa-
ções de Registro Civil (SIRC) e o que ainda é preciso 
ser feito para garantir o direito à identidade e o 
acesso pleno aos serviços públicos?

Cláudio Machado: O SIRC foi criado 
pelo governo federal dentro do con-

Carro-forte que foi alvo de roubo (Foto: Divulgação/ Polícia Civil)

texto da política para a erradicação 
do sub-registro e acesso à documenta-
ção básica por volta do ano 2007. Ele 
é um instrumento muito importante 
para a gestão das políticas públicas, 
na medida em que consolida os dados 
coletados pelos cartórios de registro 
civil. Dessa forma, os cadastros ad-
ministrativos que todas as políticas 
públicas necessitam podem vir a ser 
alimentados com as informações de 
alteração de status civil dos cidadãos 
que vêm dos cartórios. Seria impossí-
vel que os cartórios enviassem essas 
informações para cada um dos órgãos 
públicos, por isso, o governo federal 
padronizou o recebimento dessas in-
formações por meio do SIRC.

Além da questão da padroni-
zação do recebimento dos dados, a 
Política de Erradicação do sub-regis-
tro também foi fundamental na pa-
dronização do modelo das certidões. 
Antes, o Brasil não tinha um modelo 
padronizado de certidões. O que era, 
além de inconveniente, um grande fa-
tor de exclusão social e elitismo. Por 
exemplo, às vezes, um mesmo cartó-
rio emitia uma certidão em um papel 
mais barato para uma pessoa que fa-
zia o ato gratuito e oferecia uma cer-
tidão em um papel com mais quali-
dade para pessoas que se dispunham 

a pagar. Com a padronização, todas 
as certidões de todos os brasileiros 
passaram a ser iguais, desde as pes-
soas mais simples, nascidas em comu-
nidades pobres, até os que nasceram 
de pais de classe alta. Esse é um im-
portante fator de respeito ao princípio 
constitucional da igualdade.

SSD: Qual é a importância do registro civil 
para o Estado? E para o cidadão? Cláudio Machado: 
Essa questão no Enem foi tão interessante, pois 
ela deu visibilidade ao problema de ainda exis-
tirem no Brasil milhões de pessoas que não têm 
acesso ao direito fundamental de ser reconhecido 
como cidadão perante o Estado. O registro civil 
para o cidadão representa a sua inclusão no mun-
do dos direitos.

Para o Estado, o registro civil 
também é fundamental, e é uma res-
ponsabilidade dele garantir que isso 
aconteça. Além do poder Judiciário, 
que é responsável pelo registro civil, os 
poderes Executivo e Legislativo, den-
tro de suas competências, devem atuar 
para que o direito de todo cidadão a 
ter outros direitos seja respeitado.

Além disso, para o Estado é 
fundamental ter acesso às informa-
ções do cidadão para a gestão de po-
líticas públicas e a prestação dos ser-
viços. Com as informações corretas, 
o Estado minimiza as fraudes, mas 
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também tem a possibilidade de pres-
tar um bom serviço, realizando uma 
política pública adequada.

SSD: Como funciona a mudança do regis-
tro civil no caso de pessoas que mudam de nome 
ao longo da vida (transexuais, pessoas casadas, 
pessoas que conseguiram na justiça o direito de 
mudar de nome)?

Cláudio Machado: Já era aceito na 
legislação, há muito tempo, a altera-
ção do nome no registro de casamen-
to. Mas, recentemente, uma regula-
mentação do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) permitiu que pessoas 
que não se identificam com o gênero 
que nasceram podem solicitar direta-
mente no cartório a alteração de sua 
identificação de gênero, ou identida-
de de gênero no registro civil. Isso 
permite que essas pessoas possam al-
terar também seu gênero e nome nos 
outros serviços de identificação civil, 
cadastros e etc. Cabe ressaltar que 
esse procedimento é feito diretamen-
te no cartório de registro civil, e que 
não há exigência de decisão judicial 
e laudo médico, que eram coisas que 
existiam antes e em muitos países ain-
da são exigidas.

SSD: Qual a importância do sistema de re-
gistro civil ser público?

Cláudio Machado: Em todo o mundo 
o sistema de registro civil é público. 
No Brasil, pelo fato dele ser delegado, 
algumas pessoas dizem que ele seja 
privado. Isso é um grande equívoco, 
pois a delegação não transfere a titu-
laridade ao profissional que executa o 
serviço, ela continua sendo do Poder 
Judiciário que tem a responsabilidade 
última pelo correto cumprimento das 
leis e normas que balizam o funciona-
mento do registro civil. Outra questão 
importante é a da responsabilidade 
pelos dados do registro civil. O Poder 
Judiciário, por meio dos cartórios, é 
o responsável pela custódia dos dados 
do registo civil. O Governo Federal, 
na medida em que é responsável pelo 
SIRC, também deve zelar pela prote-
ção dos dados e evitar que eles sejam 
utilizados para finalidades diferentes 
que justificaram a criação do SIRC.

Certamente, seria ilegal que os 
dados do registro civil fossem apro-
priados por plataformas digitais pri-
vadas que explorassem os dados do 
registro civil para obter lucro sem ex-
presso consentimento do cidadão que 
é o titular dos dados. Mesmo as plata-
formas públicas existentes atualmente 

devem ser utilizadas para a gestão de 
políticas públicas, no caso do SIRC, e 
simplificar o acesso ao registro civil, 
no caso da CRC, respeitando o direi-
to à gratuidade pelos hipossuficientes. 
Infelizmente, o CNJ tem falhado nesse 
sentido. A plataforma regulamentada 
pelo CNJ e operacionalizada pela asso-
ciação de cartórios não prevê a gratui-
dade. Não pode haver diferenciação e 
privilégio na prestação de um serviço 
tão importante para a cidadania.

É fundamental que os dados do 
registro civil sejam geridos por entida-
des públicas que promovam a garantia 
ao acesso aos serviços do registro ci-
vil de forma moderna e simplificada. 
O uso da tecnologia para promover o 
acesso à cidadania não pode ser tra-
tado como uma “comodidade”. Nada 
disso, trata-se de um direito.

SSD: Em um tuíte recente, você chamou 
de elitista o art 13º do Estatuto da Advocacia, ao 
estabelecer que o documento profissional “cons-

titui prova de identidade civil”, atentando contra 
a igualdade tal como definida no Art 5º da Consti-
tuição. Poderia comentar mais sobre isso?

Cláudio Machado: Não é só um pro-
blema do documento profissional do 
advogado. No Brasil, todas as asso-
ciações de profissões regulamentadas 
podem expedir documentos para a 
comprovação do exercício regular da 
atividade, que também tem valor de 
identidade civil.

Não por acaso, o Brasil é co-
nhecido como o país da “carteirada”. 
Afinal, por que existe a carteirada? 
Existe porque existem documentos 
em que a pessoa se sente mais impor-
tante do que um cidadão comum. Se 
todos fossem identificados apenas por 
um documento civil, esse tipo de coi-
sa não teria lastro na nossa sociedade. 
Isso não acontece em nenhum outro 
país com democracia moderna. Eu 
procurei em todos os países da Amé-
rica do Sul, América do Norte, na Eu-
ropa e não encontrei nenhum país em 
que essa situação ocorra.

Ao permitir isso, essa legisla-
ção que autoriza o uso dos documen-
tos profissionais como identidade ci-
vil, fere o princípio constitucional da 
igualdade porque permite que pesso-
as comprovem a sua identidade civil 
de uma forma diferenciada.

Em Portugal, por exemplo, o 
documento de identidade civil é o 
cartão do cidadão, ele é igual para 
todo cidadão português. Se você é um 
advogado, você pode inserir no chip a 
informação de que você é advogado. 
Isso se chama certificado de atributo 
e prova que a pessoa pode exercer a 
atividade da advocacia. 

Mas é uma identificação ocul-
ta, que não permite que ninguém uti-
lize o cartão do cidadão para tentar 
se diferenciar, ou mostrar um status 
maior.

Porém, acredito que o docu-
mento profissional é fundamental, e 
uma proteção aos profissionais para 
que possam comprovar oficialmente o 
exercício legal da profissão, tais como 
médicos, jornalistas, advogados, mas 
não como identidade civil.

Eu destaquei a advocacia por-
que acredito que os profissionais do 
direito deveriam ter consciência da 
importância do respeito à Constitui-
ção. A OAB é responsável não só por 
zelar pelo exercício legal da profis-
são de advogado, mas também tem 
um papel institucional de zelar pelo 
respeito à Constituição. Entendo que 
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recebimento dos dados, 
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Goiânia 
Loja Campinas
AV. ANHHANGUERA C/24 OUTUBRO | Campinas
Telefone: 62 3235-7000

Loja Pio XII
AV. PIO XII | Vila Aurora Oeste
Telefone: 62 3235-8500

Loja Vila Bandeirantes
Av. Anhanguera, 2003 | Vila Bandeirantes
Telefone: 62 3269-8700

Loja Novo Horizonte
Av. César Lattes, 1627 | Novo Horizonte
Telefone: 62 3243-6666

Loja T-63
Av. T-63, 24 | Bela Vista
Telefone: 62 3219-8400

Loja Rio Verde
Av. Rio Verde, 3022 | Vila Rosa
Telefone: 62 3121-4045

Call Center (Pessoa Jurídica)
Telefone: 62- 3235-7000

Anápolis
Loja Av. Brasil
Av. Brasil Sul, 155 | Vila Santana
Telefone: 62 3310-8600

Loja Jaiara
Av. Fernando Costa, 170 | Vila Jaiara
Telefone: 62 3311-2200

Brasília

Telefone: 61 3355-1077

Loja Taguatinga

Telefone: 61 3352-0505

Telefone: 61 3348-2800

Loja SIA
Tr 2, 835 | Guará
Telefone: 61 3403-5000

Caldas Novas
AV. CORONEL BENTO DE GODOY, 1500 | CENT
Telefone: 64 3453-6260

Aqui você 
descobre
cores
incríveis! 

tem o dever moral e institucional de 
renunciar a essa aberração elitista que 
existe na nossa legislação.

O mínimo que a OAB deveria 
fazer, é propor que seu próprio do-
cumento de exercício profissional re-
nunciasse a esse privilégio de poder 
ser utilizado como prova de identida-
de civil.

SSD: No livro ‘Invisíveis. Uma etnografia 
sobre os cidadãos sem documentos’ a autora Fer-
nanda da Escóssia cita, dentre outros, a diver-
sidade de sistemas e processos e a falta de inte-
gração entre os cartórios como uma das causas 
da exclusão documental. Qual o papel da Dataprev 
neste contexto?

Cláudio Machado: Essa é uma ques-
tão dos documentos e a garantia de 
acesso a direitos é complexa, porque 
estamos falando de um grande pro-
blema que temos no Brasil. Vemos 
na prática que não basta apenas o re-
gistro civil para que o cidadão tenha 
direitos plenos – embora ele seja im-
portante -, mas é fundamental que ele 
tenha também acesso ao documento 
de identidade, da mesma forma, aces-
so aos cadastros administrativos do 
SUS, da Previdência, da Assistência 
Social.

A Dataprev, como empresa pú-

blica, tem um papel importante de 
ser um dos maiores operadoras de 
cadastros administrativos do governo 
federal, e foi pioneira na integração 
de cadastros administrativos com o 
CNIS. Sua responsabilidade é man-
ter os dados dos cidadãos íntegros e 
seguros, garantir que eles não sejam 
utilizados com propósitos não previs-
tos na legislação e que mantenha a ca-
pacidade de inovar em prestação de 
serviços e integração dos dados para 
que o governo possa ampliar o acesso 
da população às políticas públicas.

SSD: A falta de documentos é predominan-
te nas classes sociais mais pobres, que esbarram 
ainda na chamada síndrome do balcão. Concorda 
que a transformação digital do Governo Federal 
deixa a desejar?

Cláudio Machado: Sinceramente não 
concordo, o que está sendo feito pelo 
governo federal em relação à transfor-
mação digital é algo necessário. Não 
chega a toda a população, é verdade, 
porque há um número grande de pes-
soas ainda que são excluídas do aces-
so à tecnologia e mesmo do acesso aos 
documentos pessoais.

Apesar disso, o país precisa 
seguir inovando na prestação de ser-
viços públicos. A limitação que vejo 

é que não basta apenas aprimorar as 
formas de autenticação do cidadão 
para acesso a políticas públicas. É pre-
ciso de fato estruturar uma identidade 
digital fundamentada na identidade 
civil e avançar na interoperabilidade 
dos cadastros administrativos, que é 
um tema que se avançou muito pouco 
na prática nos últimos anos.

Outra coisa importante é que 
o acesso ao serviço digital nunca vai 
chegar a todos os cidadãos. No mun-
do todo, o conceito atual é de o go-
verno ter multicanais de atendimento 
ao cidadão: seja por telefone, seja no 
balcão, seja por meio digital. O que 
a gente tem que ter é tecnologia e 
processos bem trabalhados para que 
qualquer cidadão tenha acesso aos 
seus direitos, em qualquer um desses 
canais.

Toda política pública tem obje-
tivos, mas ninguém consegue resolver 
tudo. É preciso reconhecer os avan-
ços, mas também entender que estes 
os avanços não são suficientes, é pre-
ciso ir além deles.

*Renata Vilela, especial para 
a campanha Salve Seus Dados

Fonte: congressoemfoco.uol.com.br
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Três lojas da First Kitchen em Tóquio vão usar o sistema (NHK)

Preso por assalto a carro-forte em São 
Carlos participou de roubos em Araçatuba
Durante o cruzamento de dados, um 
suspeito relacionado ao crime em 
São Carlos, em abril deste ano, teve 
a digital detectada em uma luva 
usada na ação de Araçatuba

ACidade ON - São Carlos

Investigação da Polícia Federal en-
controu elo entre o assalto a banco 

em Araçatuba e o roubo a um carro-
-forte em São Carlos.

Nesta semana, 15 pessoas com 
envolvimento no primeiro crime fo-
ram presas. Ao todo, 32 pessoas fo-
ram detidas.

Durante as investigações, a Po-
lícia Federal realizou a identificação 
dos suspeitos por meio de vestígios, 
como impressões digitais, marcas de 
sangue, saliva e suor. As informações 

são da TV Globo.
Durante o cruzamento de da-

dos, um suspeito relacionado ao cri-
me em São Carlos, em abril deste ano, 
teve a digital detectada em uma luva 
usada na ação de Araçatuba. Ele teria 

atuado no Exército em 1993. O crimi-
noso está preso desde outubro e tem 
novo mandado de prisão decretada 
pelos roubos em Araçatuba.

 
Fonte: acidadeon.com

Carro-forte que foi alvo de roubo (Foto: Divulgação/ Polícia Civil)

Rede de fast food em Tóquio usa sistema de 
pagamento por reconhecimento facial

Clientes de uma rede de ham-
burgueria na capital Tóquio em breve 
usarão suas faces, ao invés de dinhei-
ro ou cartão de crédito, para pagar 
seus pedidos.

A First Kitchen está introdu-
zindo um sistema automático de pa-

gamento que usa tecnologia de re-
conhecimento facial. O sistema está 
disponível desde 15 de dezembro de 
2021 em três lojas em Tóquio.

Primeiro os clientes fazem o 
upload das fotos de suas faces para o 
site da First Kitchen e registram infor-

mações do cartão de crédito. Os pro-
cedimentos são feitos por smartphone.

Quando vão a uma das lojas, 
eles fazem os pedidos em um equi-
pamento que fica em um balcão sem 
atendente.

A câmera lê a informação da 
face do cliente. Se o sistema faz a cor-
respondência, o cartão de crédito será 
cobrado automaticamente.

A operadora do sistema diz que 
suas vantagens incluem tempos de es-
pera mais curtos e chance reduzida de 
transmitir coronavírus.

Segundo a rede de hamburgue-
ria, essa é a primeira vez que o sistema 
será usado na indústria de fast-food.

A First Kitchen está conside-
rando expandi-lo para mais lojas após 
estudar os resultados nos três estabe-
lecimentos. 

Fonte: Fonte: NHK
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