
Identificação Civil 

 

 A identificação civil tem o objetivo de identificar a população, 
garantindo-lhe sua individualidade nos diversos atos da vida em 
sociedade.  

  

 Atualmente, a identificação civil dos brasileiros é realizada por meio da 
emissão de Carteira de Identidade, expedida pelos Órgãos e Institutos de 
Identificação dos estados e Distrito Federal. 

  

 Amparo legal conforme Lei nº. 7.116, de 29 de agosto de 1983, 
regulamentada pelo Decreto nº 89.250, de 27 de dezembro de 1983, 
sendo essa lei responsável pela padronização do modelo nacional de 
identidade civil. 



1903 
Início oficial da Identificação  

Dactiloscópica no Brasil 
Instituto Félix Pacheco - RJ 

1979 2004 
Implantação do 

Sistema AFIS da 

Policia Federal 

20..15? 

• Sistemas Afis em alguns Estados da Federação 

• Cadastramento Biométrico do TSE 

• Certificação Digital 

• Modernização do Passaporte Brasileiro 

1999 
Implantação do 

Sistema Afis 

DETRAN/RJ 

• Cadastramento Biométrico (entidades 
privadas) – Prestação de Serviços 

1997 
Lei 9.454 

2010 Lançamento do Projeto RIC 

1ª Ensaio de 

Modernizar o 

Modelo com 

Sistema AFIS 

Evolução do Processo de Identificação 



Arranjo organizacional atual da Identificação Civil 

TSE 

RECEITA MDS 

INSS 

OUTRAS... 

DPF 
Passaporte 
Estrangeiros 



Volume Médio Anual de Documento emitidos 

Volumes de emissão de Carteiras de Identidade 

ESTADO 

 

N. de CI's 

(Anual) 
 

ESTADO 
N. de CI's 

(Anual) 

Acre                      84.000  Paraíba 
                   

150.000  

Alagoas                      80.000  Paraná 
                   

540.000  

Amapá                      30.000  Pernambuco 
                   

700.000  

Amazonas                    210.000  Piauí 
                   

120.000  

Bahia                    810.000  Rio de Janeiro 
                

1.500.000  

Ceará                    300.000  Rio Grande do Norte 
                   

150.000  

Distrito Federal                    160.000  Rio Grande do Sul 
                   

800.000  

Espírito Santo                    160.000  Rondônia 
                   

160.000  

Goiás                    450.000  Roraima 
                     

30.000  

Maranhão                    150.000  Santa Catarina 
                   

390.000  

Mato Grosso                    145.000  São Paulo 
                

3.960.000  

Mato Grosso do Sul                    160.000  Sergipe 
                     

80.000  

Minas Gerais                 1.200.000  Tocantins 
                     

78.000  

Pará                    336.000  TOTAL GERAL NO BRASIL       12.933.000  

Fonte: Consulta aos Institutos, dados de 2014 



 O sistema de identificação civil em vigor possibilita que um cidadão 

obtenha legalmente documentos de identidade em várias unidades 

federativas, podendo chegar a 27 registros de identidade civil com 

numerações diferentes.  

 Ausência de investimentos e tecnologia dificulta a pesquisa nos seus 

arquivos datiloscópicos antes da emissão da cédula de identidade, 

permitindo que uma pessoa possa fraudar o sistema e obter vários 

números de identidade, com dados pessoais diferentes, numa mesma 

unidade da federação. 

 Completa ausência de integração sistêmica que inviabiliza a pesquisa de 

dados entre os Órgãos e Institutos de Identificação.  

 A fragmentação e desarticulação institucional oneram o Estado, a 

sociedade e compromete a confiabilidade de todos os documentos 

emitidos. 

Fragilidades 



 Garantir a unicidade entre o cidadão e o seu documento, utilizando a 

identificação datiloscópica de forma automatizada.  

 

 Fortalecimento dos serviços públicos e privados que requerem a 

identificação do cidadão. 

 

 Contribuição efetiva para a redução de fraudes contra pessoas físicas, 

jurídicas e entes governamentais. 

Benefícios – (Investimentos Tecnológicos) 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pesquisa automatizada da biometria em 

base central nacional 

 Cada cidadão com um único número 

RIC 

 Integração dos Órgãos de Identificação 

 Harmonização de procedimentos e de  

tecnologia dos Órgãos de Identificação 

 Modernização do Sistema de 

Identificação 

 Mais segurança no suporte documental 

O que se esperava com o Projeto RIC 
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Integração dos Órgãos de Identificação 
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Projeto RCN 

Documento RCN 

Número RCN 

Base de dados biométricos 

Integração / Interoperabilidade 

Comitê do RCN 

Fundo do Registro Civil Nacional - FRCN 

Revogação da Lei nº 9.454/1997 



Identificação e Segurança Preventiva 

Polícia Federal prende 

seis por suspeita de 

fraude no INSS 
  

Grupo teria lesado os cofres da 

Previdência em R$ 3 milhões. 

Esquema beneficiava pessoas 

com falsos registro 

  
http://www.arazao.com.br/noticia/64453/policia-

federal-prende-seis-por-suspeita-de-fraude-no-

inss/ 

Polícia Federal desarticula 
duas quadrilhas por fraude 
no INSS 
  
Elas fraudavam o INSS e o sistema bancário 
A Polícia Federal desarticulou duas organizações envolvidas 

em fraudes contra o INSS e o Sistema Financeiro Nacional. Com a 

descoberta de apenas um dos crimes bancários de uma das quadrilhas, 

foi evitado prejuízo de R$ 14 milhões aos cofres públicos. 

O outro grupo desviava valores da Previdência obtendo concessão 

irregular de benefício de amparo social do idoso. Essa organização 

causou prejuízo de pelo menos R$ 7,5 milhões 

http://gaucha.clicrbs.com.br/rs/noticia-aberta/policia-federal-desarticula-duas-

quadrilhas-por-fraude-no-inss-116751.html 

PF prende 6 por suspeita de fraude no seguro-desemprego 
Quadrilha teria fraudado mais de R$ 15 milhões 

  

Ainda de acordo com a PF, a investigação começou em outubro de 2014, e verificou que servidores do Sistema Nacional de Emprego (Sine) estaria inserindo dados falsos 

no sistema de concessão do benefício. A fraude consistiria em forjar o encerramento de vínculos trabalhistas para gerar o benefício e sacá-los nas agências bancárias. 

"Constatou-se ainda que os beneficiários efetivamente existem e estão espalhados em mais de 10 estados, entretanto, até o momento, não se sabe se são vítimas ou 

envolvidos no esquema", diz a polícia em nota. 
  

http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/01/pf-prende-6-suspeita-por-suspeita-de-fraude-no-seguro-desemprego.html 
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Identificação e Cidadania 

No Brasil há cerca de 192 milhões de habitantes, segundo o CENSO do IBGE. 

Entre 0,6% à 1% são população de rua. 

É uma variação que calcula novos moradores de rua e os que deixam de morar na 

rua. Em números, há até 1,8 milhões de moradores de rua em todo o território 

brasileiro. 

http://moradoresderua.org.br/portal/estimativa-de-moradores-de-rua-no-brasil/ 

Seis cadáveres sem identificação são 

enterrados neste sábado 

  

MANAUS - Seis cadáveres não identificados, que se encontram nas câmaras do Instituto 

Médico Legal (IML), serão sepultados neste sábado (7), às 9h, no cemitério Nossa Senhora 

Aparecida, no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus. De acordo com a Polícia Civil, os 

corpos estão no instituto desde o fim de dezembro e início de janeiro. O tempo para realizarem 

o sepultamento é de 30 dias.  
  

http://portalamazonia.com/radar10/amazonas-fm/noticias-detalhe/policia/seis-cadaveres-sem-identificacao-sao-

enterrados-neste-sabado/?cHash=8e58b1fe6a2e5cb8ba9ac03774a0413d Pessoas Desaparecidas 
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Identificação e Cidadania 

Sistema da Polícia Civil permite o reconhecimento de 44 pessoas mortas 

 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 recusava a acreditar: Wilian 

estava morto e havia sido enterrado como indigente. 

 

 

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. 

O final da operação registrou 300 casos resolvidos 

Estima-se que ocorre 141 casos desaparecimento por dia no Brasil.  



Obrigado!! 

Email: presidência@abrapol.org.br 
Paulo Ayran da Silva Bezerra 

Tel: 61-98095616 


