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CONTEXTO 
 
•Dificuldades na área de identificação, gerando problemas de 
ordem de segurança pública e equívocos na ação policial; 

•Fraudes em transações financeiras, de roubo de identidade, 
perfazem R$ 1,2 bilhão apenas em 2013*; 

•Todos os demais documentos de órgãos federais têm origem em 
sistema amplamente descentralizado de identificação. 

 

 

 

(*Fonte: Valor Econômico – 1º.4.2014) 



PROPOSTA 
 
•Identificação do cidadão, garantido pelo batimento de suas 
impressões digitais e faciais com a de todos os demais cidadãos 
brasileiros constantes da base. 



IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA – SITUAÇÃO EM OUTUBRO/2014 

 
ELEITORADO                  ELEITORES BIOMETRICAMENTE CADASTRADOS 
142.822.046 eleitores 23.851.561 (16,70%) 
5.570 municípios 762 municípios (13,68%) 

 
3 estados, o DF e 15 capitais com cadastramento biométrico concluído 

 
ALAGOAS AMAPÁ SERGIPE DISTRITO FEDERAL 

 
Aracaju – Boa Vista – Brasília – Curitiba – Goiânia – João Pessoa – 
Maceió – Macapá – Natal – Palmas – Porto Velho – Recife – São Luís 
- Teresina 



KIT DE CADASTRAMENTO BIOMÉTRICO 



 Scanner de impressões digitais 

 Máquina fotográfica com flash 
auxiliar 

 Pad para coleta de assinatura 
digitalizada 

 Fundo refletivo para coleta de 
fotografia 

 Maleta de acondicionamento dos 
equipamento 

 Notebook ou computador com 
software de captura biométrica. 

Equipamentos do kit do 
cadastramento biométrico 



 A Justiça Eleitoral possuia, até dezembro de 2014, 5275 kits de 
cadastramento biométrico;  

 

 Estes kits cadastraram 24 milhões de eleitores; 

 

 Em dezembro de 2014 foram adquiridos mais 12.900 kits; 

 

 Cada kit possui capacidade de cadastrar 460 pessoas ao mês. 

 

Cadastramento de Cidadãos 



EFEITOS DO REGISTRO CIVIL NACIONAL (RCN) 
 

-BENEFÍCIOS PARA O CIDADÃO 
 

•Garantia de uma identificação unívoca em todo o país. 

•Concentração de informações de vários cadastros em uma base 
única e  em um documento que permitiria a desburocratização. 

•Segurança do documento, utilizando processos modernos e 
inseridos em um chip presente no cartão. 

•Agilidade do uso, pois as informações digitais estariam contidas no 
chip. 



BENEFÍCIOS NA ÁREA DA SAÚDE 

 
•Garantia de identificação unívoca do usuário do SUS em todo o 
território nacional devido ao uso de dados biométricos modelo 
Biometria Decadactilar, acrescido de fotografia padrão ICAO. 
•Disponibilidade de informações pessoais aos usuários do SUS. 
•Garantia ao profissional de saúde da identidade segura do paciente. 
•Geração de dados confiáveis para tomada de decisão dos gestores. 
•Maior possibilidade de detecção de ações fraudulentas no âmbito 
do SUS. 
•Promoção de Melhoria e eficiência na gestão dos gastos públicos. 



BENEFÍCIOS NA ÁREA SOCIAL 

 
•Identificação inequívoca do cidadão beneficiário dos programas 
sociais do governo federal, evitando-se pagamentos indevidos. 
 

BENEFÍCIOS NA ÁREA DA SEGURANÇA 

 
•Identificação inequívoca do cidadão nas operações das polícias 
federal, civil e militar. 

•Celeridade nas investigações da Polícia Civil e Federal.  



BENEFÍCIOS NA ÁREA TRIBUTÁRIA 
•Fidelidade do cadastro de cidadãos, facilitando ações na área 
tributária. 

•Mitigação da possibilidade de ocorrência de fraudes na área 
bancária. 

BENEFÍCIOS NA ÁREA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 
•Impedimento de fraudes no benefício da Previdência Social devido 
à identificação unívoca. 

BENEFÍCIOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO 
•Controle de recursos despendidos para custeio de bolsas 
acadêmicas.  



FLUXO DE INTERAÇÕES – PROJETO RCN 
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Fluxo de Interações – Projeto RCN 
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