


Histórico e estrutura 

• Associação sem fins lucrativos, fundada em 

setembro de 2007 por iniciativa de Célio Ribeiro 

• Sede: Brasília-DF 

 

 

 



36 Empresas associadas atuantes nas áreas de smart cards, 

certificação digital, identificação biométrica, entre outras. 

 



Missão 

Participar ativamente do desenvolvimento nacional, por 

meio de apoio a projetos na área de identificação digital.  

 

Representar as associadas diante das autoridades e da 

sociedade brasileira e garantir, na área institucional, 

qualidade e segurança nos ambientes empresarial e 

público. 

 



Objetivos 

• Formulação de propostas de otimização sobre 

tecnologia em identificação digital; 

• Apoio a projetos de lei para fomento e defesa dos 

interesses dos associados; 

• Realização de eventos para divulgação da 

tecnologia em identificação digital; 

• Apoio a entidades públicas e privadas na 

implantação de tecnologia de identificação digital. 

 



Registro de Identidade Civil (RIC) 

• 1997 – O projeto do então senador Pedro Simon é aprovado e dá 

origem à Lei 9454/97; 

 

• 1997 – Ministério da Justiça cria grupo de trabalho, composto por 

vários órgãos da administração pública federal, para propor a 

regulamentação da Lei 9454/97 e implantar o novo sistema de 

identificação civil no país. O trabalho chega a ser concluído, mas 

não é enviado à Presidência da República para as providências 

necessárias; 



ABRID e o RIC  

Convênios e parcerias 

Conselho Nacional dos Dirigentes de Órgãos 

de Identificação Civil e Criminal 

 

Departamento de Polícia Federal (DPF) 

 

Instituto Nacional de Tecnologia da Informação 

(ITI) 

 

 



ABRID e o RIC 
• 2008 a 2010– Retomada do debate sobre a regulamentação da Lei 

9454/97, com a promoção de diversos eventos, discussões e 

avanços, com a participação da iniciativa privada por meio da 

ABRID; 

 



ABRID e o RIC 
• 2010 – Em solenidade em 30 de dezembro, o então presidente 

Lula faz o lançamento oficial do RIC, com a distribuição dos 

primeiros cartões. O de número 1 foi para o próprio Luiz Inácio 

Lula da Silva; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABRID e o RIC 
• 2011 – Já na Gestão de Dilma Rousseff, começa o projeto piloto 

que visava emitir 2 milhões de RICs no Brasil. O programa não é 

integralmente cumprido; 

• 2011 e 2012 – Com o apoio da ABRID, o Conadi promove o evento 

“RIC – Workshops Regionais” com discussões em várias cidades 

do país sobre projeto do novo documento; 

 

 



ABRID e o RIC 
• 2012 – Ministério da Justiça anuncia a suspensão do RIC para 

reavaliação de todo o projeto. Grupos técnicos passam a estudar 

eventuais acertos necessários no programa; 

• 2013 – Workshop Identificação Moderna, Processos e Aplicações 

(IMPA) é promovido em várias cidades pelo Conadi, com apoio da 

ABRID, para analisar alternativas destinadas a modernizar a 

identidade do brasileiro; 

 



ABRID e o RIC 

 

• A indústria acreditou e investiu no Brasil em modernas 

instalações e geração de postos de trabalho; 

• Participação efetiva da indústria instalada no Brasil; 

• Importância da utilização das instalações seguras existentes no 

Brasil. 

 

 

 



RIC - Registro de Identidade Civil  

e 

RCN - Registro Civil Nacional 

 

Dois projetos  

Duas abrangências 

Um único objetivo 

 

 

 



 

 

 

Obrigado! 

 
Célio Ribeiro 

Presidente Executivo da ABRID 
                 

 

 

 

celio.ribeiro@abrid.org.br 

www.abrid.org.br 

+55 (61) 3234-6282 


