
idigital - Revista da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia em Identificação Digital - Ano 05 - número 18 - julho/agosto/setembro de 2014

Palavra de Associada
Diretor da Thales 
detalha projetos  
para o Brasil

Homenagem
Presidente da ABRID 
recebe Medalha do 
Pacificador

Biometria
Sistema combate 
fraudes no transporte 
público

Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal adota 
o Processo Judicial 
Eletrônico e amplia o uso 
da tecnologia que está 
reduzindo prazos e custos 
da justiça brasileira 

JustiçA 
mAis 

ráPidA





Tribunal de JusTiça do disTriTo 
Federal adere ao Processo 

Judicial eleTrônico e eleva ToTal 
de corTes que esTão usando a 

Tecnologia, que conTa com a 
garanTia da cerTiFicação digiTal. 

modelo reduz Prazos e gera 
economia Para a JusTiça brasileira

revisTa da associação brasileira das emPresas de 
Tecnologia em idenTiFicação digiTal - abrid

27 . CAPA

Julien Rousselet, 
da Thales, 
destaca o 
crescimento 
da empresa no 
Brasil, que agora 
é sede para a 
América Latina

8 . PALAVrA dE 
AssOCiAdA

42 . CAsOs 
E ArtigOs

Exército concede 
Medalha do Pacificador 
ao presidente da ABRID, 
Célio Ribeiro, que divide 
a comenda com o setor 
de identificação

21 . HOmENAgEm

Ônibus de cinco cidades 
do Rio de Janeiro 
adotam biometria 
para passageiros com 
gratuidade e combatem 
fraudes 

15 . BiOmEtriA

Mercado brasileiro 
está aberto para 
exploração do 
segmento de 
identificação por meio 
da imagem do rosto

35 . rECONHECimENtO FACiAL

49 . ArtigO
PPP na identidade digital

57 .  CErtisigN
Uso do Certificado Digital vai muito 
além das obrigatoriedades

61 . Hid
Fluxo de pessoas em Universidades: 
como garantir a segurança

65 .  sAFrAN mOrPHO
Íris a distância: velocidade e precisão

julho - agosto - setembro  2014 | 3



2ªedição

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ANUNCIO_CORP_RISK.pdf   1   22/09/14   15:26



Estamos mais próximos do cidadão. 

claro, nem sempre alguém de fora do setor sabe disso – ain-

da. mas é nítido o avanço do nosso segmento na direção do co-

tidiano das pessoas, do povo. isso é fácil de ser constatado, por 

exemplo, com iniciativas como o Processo Judicial eletrônico, o 

PJe. a tecnologia, que recentemente chegou ao Tribunal de Jus-

tiça do distrito Federal, está implantada em diversas cortes da 

Justiça brasileira e tem permitido algo que a sociedade sempre 

cobrou: agilidade. 

Por meio do Processo Judicial eletrônico trâmites e andamen-

tos que antes levavam dias, ou mesmo semanas, agora aconte-

cem, em alguns casos, instantaneamente, sempre com a garan-

tia de segurança da certificação digital.  

outra área que tem nos aproximado da população é o trans-

porte público, já que o uso da biometria em ônibus tem crescido. 

buscamos o exemplo do interior do rio de Janeiro, onde cinco 

cidades investiram na tecnologia e já estão colhendo os frutos, 

com a redução das fraudes no uso de cartões de gratuidade.

destacamos ainda o reconhecimento facial. a novidade está 

apenas engatinhando no brasil, mas já temos possibilidades de 

uso implantadas que mostram o potencial de um grande merca-

do inexplorado. Fiquem de olho... 

esta edição relata ainda a concessão da medalha do Pacifi-

cador, pelo exército brasileiro, a este que vos escreve. Porém, 

a homenagem, embora pareça pessoal, é, na verdade, institu-

cional. o exército reconhece, por meio da condecoração, todo o 

esforço que a abrid tem feito pelo setor identificação digital do 

País, em especial o trabalho que estamos fazendo para implantar 

um novo modelo para o documento de identidade dos militares.

confira também os artigos e casos das nossas associadas. 

esta é uma área da revista destinada a dar voz a quem faz a 

diferença. aproveito para reforçar o convite às empresas para 

que enviem suas contribuições, porque o que é bom é para ser 

mostrado mesmo.

Por fim, sempre buscando destacar o que está acontecendo 

na área, a idigital número 18 traz uma novidade, a seção Palavra 

de associada. a cada trimestre vamos publicar um bate-papo 

com o presidente de uma das empresas participantes da abrid. 

É um espaço privilegiado para mostrar o que nós estamos fazen-

do de melhor para o mercado e para a sociedade brasileira. o 

primeiro convidado foi Julien rousselet, da Thales.

aproveite a leitura!
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Julien Rousselet, diretor Geral 
da Thales no país, diz que o 
Brasil agora é a sede regional 
na América Latina e prevê 
crescimento para os próximos anos



Aos 38 anos, Julien Rousselet é ad-
ministrador de empresas e mestre 
em marketing. Após oito anos 
como executivo de telecomunica-

ções na Alcatel com atuação em toda a América 
Latina, Rousselet ingressou na francesa Thales 
em 2007 como diretor Comercial no México 
e, em pouco tempo, assumiu como diretor Ge-
ral no país, onde conduziu com o governo local 
a implantação do projeto Cidade Segura, refe-
rência da Thales em sistema de segurança urba-
na, entre outras iniciativas. Em 2012, assumiu 
a função de diretor Geral da Thales no Brasil.

O país, onde a Thales opera desde o 
fim dos anos 1960, agora é a sede regional 
da Thales para a América Latina e já res-
ponde por metade dos negócios da mul-
tinacional na região. Aqui, a companhia 
opera em áreas como vigilância de frontei-
ras, segurança urbana, gerenciamento de 
tráfego aéreo, aeroportos, trens urbanos e 
segurança de ativos de petróleo e gás. Nes-
ta entrevista à idigital, o diretor Rousselet 
não só explica o grandioso projeto desen-
volvido no México, como avalia as pers-
pectivas da Thales no cenário brasileiro.

Idigital: O senhor tem larga experiência 
na área de telecomunicações, que é 
apontada como um dos gargalos para 
o desenvolvimento do Brasil. Qual a 
situação real do setor no país? 

Julien Rousselet: As telecomunicações são a es-
pinha dorsal das cidades inteligentes, as smart 
cities. No nosso mundo complexo, a interco-
nectividade, a mobilidade e a segurança das pes-
soas, dos bens, das infraestruturas e das nações 
dependem da habilidade das organizações em 
fazer a escolha certa e atuar prontamente para 
obter os melhores resultados. A Thales desen-
volve soluções integradas, redes flexíveis e ser-
viços de valor integrado para a proteção dos ci-
dadãos, dados sensíveis e infraestrutura crítica. 
E o Brasil é um dos nossos mercados-chave. Há 
poucos meses, no final de 2013, a Thales 

assinou um dos cinco maiores contratos do 
grupo no ano: o Satélite Geoestacionário 
de Defesa e Comunicações (SGDC), pri-
meiro satélite de telecomunicações do Bra-
sil, incluindo um vasto programa de trans-
ferência de tecnologia à indústria espacial 
brasileira. Sendo assim, é uma honra para 
nós integrar os planos de desenvolvimen-
to espacial da Agência Espacial Brasileira e 
vai ao encontro dos requerimentos estraté-
gicos do Ministério da Defesa, atendendo 
dois objetivos primários do país: a implan-
tação de um sistema de comunicações via 
satélite seguro para o governo brasileiro e 
as Forças Armadas e a implantação do Pro-
grama Nacional de Banda Larga (PNBL), 
coordenado pela operadora Telebras, para 
reduzir a exclusão digital do país.

Palavra de associada
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Id: Qual a importância da 
melhoria das telecomunicações 
para o crescimento do Brasil?

JR: Metade das sete bilhões de pes-
soas atualmente vive em cidades e se 
projeta que seremos 70% em 2050. 
E o Brasil faz parte desse contexto, 
um país enorme e populoso que 
vem se industrializando e 
se urbanizando mais e mais 
há décadas. Os grandes de-
safios são responder ao au-
mento da mobilidade, pro-
teção e segurança enquanto 
nossas cidades continuarão 
a crescer em tamanho e po-
pulação, oferecer transporte 
multimodal que permita aos 
cidadãos tomarem decisões 
de viagens bem informa-
dos, uma resposta de rede 
de agências unificadas para 
incidentes e emergências, 
tudo com maiores níveis de 
eficiência, levando à susten-
tabilidade. Telecomunica-
ções levam a essa integração 
dentro de cidades inteligen-
tes, onde a Thales tem am-
pla experiência global. Per-
mitem capturar e valorizar 
os seus dados a partir de sua 
infraestrutura atual, compartilhar 
dados entre sistemas de segurança 
e transporte entregando benefícios 
adicionais significativos e, por fim, 
possibilitam um planejamento es-
tratégico mais informado com co-
ordenação multiagência e serviços 
de informação ao cidadão para am-
pla resposta da cidade para grandes 
eventos e emergências. Em suma, 
as telecomunicações melhoram o 
desempenho da cidade e a qualida-
de de vida dos cidadãos.

Id: O senhor participou de um 
grande projeto de segurança 
urbana no México, como funciona 
a iniciativa? 

JR: Milhões de decisões críticas são 
tomadas todos os dias em segurança. 
A Thales está no coração disso! Nós 
desenvolvemos soluções resilientes 
que ajudam governos, autoridades lo-

cais e operadores civis a protegerem 
cidadãos, dados sensíveis e infraes-
truturas contra ameaças complexas. 
Isto proporciona aos tomadores de 
decisão a informação, o serviço, o 
equipamento e o controle de que pre-
cisam para gerar respostas mais efica-
zes em ambientes críticos. Onde quer 
que seja, junto com nossos clientes, 
nós fazemos a diferença. O Ciudad 
Segura é um projeto de videovigi-
lância único no mundo para au-
mentar a segurança por toda a 

Cidade do México, uma das maiores 
metrópoles do planeta, e proteger os 
cidadãos do crime, terrorismo, ata-
ques em locais estratégicos, desastres 
naturais e outras ameaças. A Thales, 
líder global em sistemas de seguran-
ça, implementou a mais avançada 
tecnologia disponível para gerenciar 
as emergências da Cidade do México. 

Vencemos um contrato inicial 
de 8 mil câmeras em 2009 e, 
no início de 2014, fomos nova-
mente selecionados pelo gover-
no da Cidade do México para 
fornecer mais 7 mil câmeras. 
O sistema ajudou a fazer da 
capital mexicana a mais segura 
do país com uma queda subs-
tancial dos crimes. Com base 
em sua experiência no setor 
de defesa, a Thales tem toda a 
expertise necessária para im-
plementar essas tecnologias em 
ambientes complexos, adaptar 
soluções a requisitos operacio-
nais e prover o treinamento de 
usuário necessário. Em suma, 
nosso objetivo é “simplificar a 
complexidade”, proporcionan-
do aos operadores estratégicos 
informações claras, oportunas 
e operacionalmente relevantes.

“nesTe exaTo momenTo, 
alguÉm esTá aTrás 

dos seus dados 
sigilosos, cobiçando 

sua ProPriedade 
inTelecTual, esPerando 

Pela menor brecha. 
como você Pode 

ProTeger e conTrolar 
melhor o acesso aos 
seus dados duranTe 
o uso esTáTico ou em 

movimenTo?”

Rousselet em 
coletiva de 

impRensa

D
Iv

u
Lg

A
ç

ã
o

 T
h

A
LE

s

julho - agosto - setembro  2014 | 11



Id: Qual foi o valor do investimento feito pela 
Thales para o sucesso do projeto de segurança 
urbana?

JR: Por razões de confidencialidade com nosso clien-
te, não podemos divulgar estes valores. De forma 
geral, o projeto Cidade Segura, completo, teve um 
orçamento de 450 milhões de 
dólares. 

Id: Qual o impacto social 
de uma iniciativa como 
esta? 

JR: Os resultados do proje-
to falam por si. Cinco anos 
após o lançamento do proje-
to Cidade Segura, os resul-
tados são espetaculares. De 
início, houve uma redução 
de mais de 32% dos crimes 
na capital. O tempo médio 
de resposta policial caiu de 
15 minutos em 2009 para 
menos de quatro minutos, 
hoje. Foram mais de um 
milhão de incidentes administrados pelo sistema, 
levando a mais de 102 mil prisões. O novo con-
trato, conquistado neste ano, é um claro voto de 
confiança na Thales e em nosso parceiro, a Telmex, 
comprovando o desempenho de sucesso do siste-
ma. Com nossas capacidades de líderes mundiais 
e as habilidades da nossa equipe local no México, 
estamos bem posicionados para fornecer soluções 
de ponta em segurança e abordar as questões-chave 
enfrentadas pelas maiores cidades da América La-
tina e do mundo.

Id: A Thales opera no Brasil há mais de 40 anos 
e tem trabalhado em várias áreas estratégicas. 
Quais são as perspectivas para os próximos 40 
anos?

JR: Presente no Brasil há quase 50 anos atendendo 
a clientes militares e civis, a Thales vem expandindo 
permanentemente suas operações e reforçando sua 
presença por meio de várias parcerias locais impor-
tantes. Em 2012, São Paulo se tornou sede regional, 
anteriormente na Cidade do México. Hoje, temos 
quatro unidades no país - São Paulo, Rio de Janeiro, 
Brasília e São Bernardo do Campo - com cerca de 

250 profissionais talentosos, quase 100% deles brasi-
leiros. A Thales está muito bem posicionada nos pro-
jetos de infraestrutura e defesa do Brasil, todos fun-
damentais para decolar a ambição do país de crescer 
a sua base industrial para aumentar sua capacidade de 
vislumbrar mercados internacionais a partir de uma 

forte base doméstica. Conse-
quentemente, a estratégia da 
Thales de transferir tecnologia, 
estabelecer uma base industrial 
local e desenvolver parcerias 
locais está 100% alinhada à 
política de investimento bra-
sileira. Compartilhar tecnolo-
gias-chave é o jeito da Thales: 
no passado, no presente e no 
futuro. Nossa visão é de que 
a Thales terá um crescimento 
importante no Brasil desenvol-
vendo novas tecnologias-chave 
localmente e estamos pensan-
do em ter até 2000 profissio-
nais em 10 anos dedicados às 
tecnologias.

Id: O Brasil é o mercado mais proeminente da 
América Latina para a Thales Group? Quais os 
investimentos que o grupo pretende fazer no país 
e quais são os principais projetos?

JR: O Brasil é a sede regional da Thales na América 
Latina, representando 50% dos nossos negócios na 
região. O país é muito representativo daquilo que 
a nova organização internacional da Thales quer se 
tornar dentro de outros mercados no mundo. O 
maior crescimento do grupo será proveniente de 
mercados emergentes devido aos amplos e nume-
rosos programas de infraestrutura. A Thales está ali-
nhada para ser um agente facilitador das ambições 
do Brasil na implantação de projetos nas áreas de 
vigilância de fronteiras, segurança urbana, gerencia-
mento de tráfego aéreo, aeroportos, trens urbanos, 
segurança de ativos de petróleo e gás, entre outros. 
A Thales já está desenvolvendo parcerias com mé-
dias e pequenas empresas no Brasil, principalmente 
para os programas de transferência de tecnologia, 
incluindo a fabricação de alguns componentes que 
poderão fazer parte da cadeia de fornecimento glo-
bal da nossa empresa.

“esTamos bem 
Posicionados Para 
Fornecer soluções 

de PonTa em 
segurança e abordar 

as quesTões-chave 
enFrenTadas Pelas 
maiores cidades da 
amÉrica laTina e do 

mundo”
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Id: A tecnologia é algo cada vez mais 
cotidiano, como o senhor imagina o dia a 
dia de uma pessoa daqui 50 anos? E como a 
Thales Group estaria presente nesta rotina?

JR: Neste exato mo-
mento, alguém está 
atrás dos seus dados 
sigilosos, cobiçando 
sua propriedade inte-
lectual, esperando pela 
menor brecha. Como 
você pode proteger 
e controlar melhor o 
acesso aos seus dados 
durante o uso estático 
ou em movimento? A 
Thales é uma fornece-
dora global líder em 
segurança da informa-
ção que oferece solu-
ções de criptografia de 
dados para os setores 
de serviços financei-
ros, indústria, governo e tecnologia. Com um 
histórico de 40 anos protegendo informações 
corporativas e governamentais, as soluções da 
Thales são utilizadas por quatro das cinco maio-
res companhias aeroespaciais e de energia, por 

redes governamentais de todo o mundo, além 
de proteger mais de 80% das operações de pa-
gamento em todo o mundo. Em suma, a segu-
rança dos dados é fundamental e a tecnologia 

de identidade segura e 
criptografia da Thales 
lidera o mercado. A 
tecnologia será cada vez 
mais presente para aju-
dar o ser humano a me-
lhorar a sua vida: trans-
portes mais rápidos, 
uma forma de trabalho 
totalmente nova com 
organizações cada vez 
mais orientadas a cé-
rebros, monitoramen-
to médico on-line, as 
biotecnologias, etc. A 
Thales, que investe cada 
ano mais de três bilhões 
de euros com pesquisa, 
está envolvida nessas 

mudanças, cuja desmaterialização, automação, 
digitalização geram um fluxo de dados crítico 
que tem que ser organizado, sequenciado e em-
pregado de forma que o usuário possa utilizá-lo 
de maneira eficiente e com segurança. Estamos 
no coração das futuras grandes megacidades! 

“nós desenvolvemos 
soluções resilienTes 

que aJudam governos, 
auToridades locais 
e oPeradores civis a 

ProTegerem cidadãos, 
dados sensíveis e 
inFraesTruTuras 
conTra ameaças 

comPlexas”

Rousselet à fRente 
dos 250 colaboRadoRes 

da thales bRasil
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Sindicato de empresas de ônibus 
investe em sistema biométrico para 
combater fraudes nas gratuidades 
do transporte público de cinco 
cidades do Rio de Janeiro

um dEdO 
CONtrA A 
FrAudE



O cinema e a televisão 
consagraram a imagem 
de pessoas nas estradas 
balançando o polegar 

para pedir carona. A tecnologia per-
mite que agora, de fato, uma pessoa 
use o dedo para garantir transporte. 
No entanto, longe da incerta e até 
perigosa carona, o modelo garante 
segurança aos passageiros do sistema 
de ônibus.

O Sindicato das Empresas de 
Transportes Rodoviários do Estado 
do Rio de Janeiro (Setrerj) implantou 
a biometria nos ônibus de cinco ci-
dades, Itaboraí, Niterói, Maricá, São 
Gonçalo e Tanguá. O padrão adotado 
é similar ao já implantado com suces-
so em Aracaju (SE), Maceió (AL) e 
São Bernardo do Campo (SP).

A novidade, implementada em 
maio passado, vale exclusivamente 
para os portadores do cartão mag-
nético que dá direito à gratuidade 

nos municípios envolvidos, como 
idosos, estudantes e portadores de 
necessidades especiais. Funciona 
assim: o portador encosta o cartão 
num validador ao lado da roleta, que 
reconhece que aquela pessoa está ca-
dastrada; imediatamente, o visor do 
validador mostra a imagem de uma 
mão, com um dos dedos destacado; 
o passageiro desliza o dedo indicado 
sobre leitor acoplado ao validador e, 
então, a roleta é liberada.

O superintendente do sindicato, 
Márcio Barbosa, explica que, embora 
a utilização tenha começado há pou-
cos meses, a implantação foi iniciada 
há mais de um ano, com o proces-
so de recadastramento. As empresas 
montaram toda a estrutura e custea-
ram o recadastramento nas cinco ci-
dades, mas primeiro foi preciso apoio 
das prefeituras. “Antes de tudo, você 
precisa conseguir da prefeitura um 
decreto municipal. Nós fizemos aqui 

pelo setor privado, foram as empresas 
de ônibus que foram pra rua, mon-
taram os postos de recadastramento, 
estamos fazendo exame médico das 
pessoas que precisam ter um laudo 
confirmando ‘você é mesmo defi-
ciente’. Conseguimos dos prefeitos 
decretos justificando o processo de 
recadastramento”, recorda. 

Segundo Barbosa, o novo mo-
delo é importante também para as 
prefeituras, já que elas repassam às 
empresas de ônibus o valor não pago 
pelos estudantes. “E a gente mos-
trou, eu não posso ter o constran-
gimento de estar te cobrando cinco 
mil passagens de estudante e você 
vem pra mim e fala ‘este estudante 
que você está me cobrando, ele saiu 
da rede pública há três anos’. Então, 
mostramos para a prefeitura que isso 
era parte do processo de transparên-
cia da prestação de contas nossa para 
com as prefeituras.”

niteRói, no Rio de JaneiRo, é uma das cinco cidades do estado que RecebeRam o pRoJeto 
de instalação da biometRia paRa acesso de pessoas com gRatuidade aos ônibus
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O combate às fraudes, e a conse-
quente redução das viagens não pa-
gas, é um dos principais objetivos do 
uso da biometria. “Nós estimávamos 
que 33% das nossas utilizações de 
gratuidade eram de pessoas que não 
tinham direito aos benefícios. Eram 
fraudes. E de que forma? Das mais 
variadas. Do tipo que um idoso tem 
o cartão de gratuidade e, na realida-
de, quem usa o cartão é o filho dele, 
é o neto, um terceiro; o estudante 
que tem o cartão de gratuidade e que 
vendeu o cartão para um cambis-
ta no terminal; eu tenho cartões de 
portadores de necessidades especiais, 
que muitos casos têm direito a via-
jar com acompanhante, e com esse 
acompanhante nunca era a pessoa 
adoentada ou coisa desse tipo”, co-
menta Márcio Barbosa. 

O representante do Setrerj reco-
nhece que há resistências ao modelo, 
mas as classifica como temporárias 
e diz que muitas surgem de pessoas 
mal intencionadas. “A gente fez uma 
grande campanha publicitária e es-
tamos fazendo ainda. A resistência 
é grande agora na fase de utilização. 
As pessoas que estão sendo prejudi-
cadas, vamos chamar de fraudadores, 
elas tentam abanar ‘ah, o sistema não 

vai funcionar’, ‘pô, isso vai impedir, 
vai atrasar a viagem’, e a gente está 
conseguindo, passo a passo, desmo-
ronar tudo isso.”

O usuário João Estevão da Silva 
concorda com o uso da biometria. 
“É uma medida justa. Fiz o reca-
dastramento, no mesmo dia peguei 
o cartão, lá eu fiz o treinamento na 
catraca e tá passando bem”, avalia. 
Mesma opinião tem o idoso Ronal-
do Carvalho de Lima: “Eu faço a 
utilização frequente e ele funciona 
muito bem”. Já os que criticam o 
padrão, dizem que em alguns casos 
o embarque fica mais lento, especial-
mente quando o reconhecimento da 
digital não é imediato pelo sistema.

O Setrerj, porém, garante que fez 
um grande trabalho de treinamento 
não só com motoristas e cobradores 
envolvidos, mas das pessoas com di-
reito à gratuidade. O investimento 
total na modernização nas cinco cida-
des gira em torno de R$ 9 milhões, 
envolvendo qualificação, recadastra-
mento, publicida-
de e instalação dos 
equipamentos nos 
ônibus – fornecidos 
pela empresa Proda-
ta ao custo de R$ 1,1 

mil por coletivo.
Fazendo as contas, o sindicato 

acredita que o retorno é garantido. 
“O que a gente observa é que já hou-
ve uma redução significativa da gra-
tuidade e, em contrapartida, já hou-
ve também uma maior utilização do 
cartão valorado, ou seja, era aquele 
sujeito que tentava usar a gratuida-
de e, tendo que viajar de qualquer 
forma, ele está começando a pagar a 
passagem. Então, houve uma redu-
ção do número de gratuidades e um 
aumento no volume de passageiros 
pagantes”, comemora Márcio Barbo-
sa. Em Niterói, por exemplo, houve 
queda de 31% no uso de gratuidades 
registradas em junho de 2014 em 
relação ao mesmo mês do ano ante-
rior. Em São Gonçalo, a queda foi de 
19% no mesmo período, enquanto 
em Maricá a redução foi ainda mais 
significativa: 46%.  

O sistema de transportes da 
região atendida pelo Setrerj atende 
a dois milhões de passageiros, e os 

portadores de benefícios são 
126 mil, ou 6% do total de 
usuários. O sindicato tem 30 
empresas filiadas e em torno 
de quatro mil ônibus funcio-
nando com biometria no es-
tado do Rio de Janeiro.

 » FlExIBIlIzAçãO PARA 
IDOsOs

Em Niterói, município 
mais populoso da região aten-
dida pelo Setrerj, a prefeitura 
editou em junho um decreto 
para flexibilizar o uso da bio-
metria pelos idosos. A medida 
foi adotada diante do número 
de relatos de dificuldade de 
pessoas da terceira idade em 
usar a biometria. 

O prefeito Rodrigo Ne-
ves enfatiza que a biometria 
continua a ser exigida para as 
outras gratuidades, ou seja, 
a exceção é, de fato, apenas 

usuáRio 
Recebe 
tReinamento 
paRa usaR o 
equipamento

D
Iv

u
Lg

A
ç

ã
o

/s
E

TR
E

R
J

julho - agosto - setembro  2014 | 17



camPanha aFasTa 
Fraudadores

O Setrerj, Sindicato das Empresas de 
Transportes Rodoviários do Estado do Rio de 
Janeiro, está fazendo uma ampla divulgação da 
implantação da biometria para gratuidade aos 
moradores de Itaboraí, Niterói, Maricá, São 
Gonçalo e Tanguá. As cidades atendidas pelo 
sindicato e que usam a nova tecnologia rece-
bem cartazes e peças publicitárias em diversas 
mídias para orientar e explicar a novidade.

Uma das ações foi colar no para-brisa 
dos ônibus um adesivo com os dizeres “Este 
ônibus tem gratuidade com biometria”. Para 
surpresa do Setrerj, só a presença do adesivo 
tem afastado eventuais fraudadores, que prefe-
rem evitar os coletivos com o alerta no vidro. 
O relato é do superintendente do sindicato, 
Márcio Barbosa, após ouvir diversos motoris-
tas de ônibus. 

“E, para nossa surpresa, a gente já tem um 
resultado significativo na operação, com ob-
servações do tipo assim: a pessoa está no ponto 
de ônibus, aí vem um ônibus e a gente iden-
tificou os ônibus com adesivo no para-brisa 
frontal dizendo este ônibus possui biometria. 
Só com este adesivo, a gente já teve uma re-
dução na tentativa da utilização da gratuidade 
em torno de 40%. Só de ver o adesivo a pessoa 
evitava o ônibus, fazendo sinal, como quem 
diz ‘pode passar, não vou nesse não’, porque 
sabia que ia passar pelo constrangimento de a 
roleta não liberar e ele teria que pagar a passa-
gem”, diz Barbosa.

para o idoso. “Estamos verificando 
situações em que as pessoas estão 
encontrando dificuldades em usar a 
biometria, o ônibus fica parado e o 
idoso fica nervoso. Queremos aca-
bar com essas dificuldades. Tenho 
certeza que essa medida é adequada 
para os idosos.” 

O prefeito ainda reforça a con-
fiança no sistema biométrico: “A 
biometria é importante, traz mais 

transparência. Ela permite que a 
prefeitura identifique com precisão 
quantas pessoas usam de maneira 
gratuita o transporte coletivo. A pre-
feitura não paga o subsídio da gra-
tuidade dos idosos, mas a gratuidade 
entra no cálculo da tarifa cobrada 
aos usuários. E a biometria também 
tem essa função, não só em Niterói 
como no Brasil todo, de fazer com 
que o sistema de transporte tenha ta-

rifas mais adequadas”.
Pelo decreto, se a biometria não 

for lida, o idoso pode embarcar só 
com o cartão magnético. Muitos 
passageiros mais velhos estão op-
tando por apresentar o cartão e a 
carteira de identidade, caso a digi-
tal não seja lida imediatamente. O 
Setrerj alega que disponibilizou má-
quinas para ensinar os idosos a usar 
o leitor da biometria. 
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Três PergunTas Para márcio barbosa, 
suPerinTendenTe do sindicaTo das 
emPresas de TransPorTes rodoviários 
do esTado do rio de Janeiro (seTrerJ) 

O que levou o Setrerj a optar pelo uso da 
biometria para as gratuidades?

Márcio Barbosa: Foram duas motivações 
maiores. A primeira delas é com relação a esse 
grande clamor da população, do ano passado, 
essas revoltas das ruas, que começou com os 20 
centavos, mas, no fundo, o que a sociedade civil 
pedia era o processo de transparência da gestão 
pública. E nós temos o dever de prestar contas 
às prefeituras municipais e ao Estado do volume 
de passageiros gratuitos que a gente transporta. 
Os estudantes, as prefeituras nos reembolsam as 
passagens. Então, eu preciso ter um processo à 
prova de fraude e que qualquer auditoria possa 
constatar que, se eu estou cobrando 2.327 pas-
sagens é que são realmente 2.327 passagens de 
pessoas que o município reconhece como alunas 
da sua rede municipal. Então, a primeira grande 
motivação nossa foi esse processo de transparên-
cia e a gente viu que a biometria era mais uma 
oportunidade no sentido de a gente controlar 
efetivamente quem tem direito à gratuidade.

Como foi a escolha da tecnologia 
selecionada?

MB: Demoramos a fazer essa avaliação, na 
busca de um sistema que pudesse ser o mais 
confiável possível. Demoramos buscando no 
mercado, a Riocard, que é a empresa de tecno-
logia que pertence ao sistema Fetransportes, ela 
buscou isso. Nós visitamos várias cidades que 
já estavam operando com biometria embarcada 
para ver aquele que era o mais adequando para 
a gente. Tivemos restrições a A, B ou C, mas 
finalmente conseguimos aprontar um sistema 
em que a gente utiliza um cartão de 4 k para 
nos dar confiabilidade e permitir que pudésse-
mos gravar as digitais de quatro dedos de cada 
pessoa, exatamente para evitar de a digital que 
não pudesse ser apresentada em determinado 
dia. E o sistema é inteligente, ele faz a busca da 
melhor digital. 

O investimento no sistema foi todo 
privado, as empresas estão satisfeitas com os 
resultados? 

MB: Vale a pena. As empresas estão absoluta-
mente conscientes de que fizeram um investi-
mento. Eu, enquanto sindicato, cobro das em-
presas tudo que eu tenho gasto no processo de 
recadastramento, de implantação, e cobro das 
empresas não como despesa, mas como um in-
vestimento que elas estão fazendo. E elas estão 
percebendo no bolso. Elas estão percebendo que 
estão investindo num novo sistema, mas que o 
número de utilizações gratuitas está caindo e o 
número de passageiros pagantes está aumen-
tando. Então, a gente tem feito um trabalho de 
conscientização das empresas e a gente só come-
çou a fazer esse processo na medida em que todos 
estavam conscientes, ‘não, não estou aguentando 
mais a gratuidade’. Tinha empresa que 50% dos 
passageiros transportados eram gratuitos.
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Presidente da ABRID 
recebe uma das mais altas 
condecorações oferecidas pelo 
Exército brasileiro a civis

mEdALHA dO 
PACiFiCAdOr

LuCIvAM CosTA



O presidente da ABRID, Célio 
Ribeiro, foi condecorado com 
a Medalha do Pacificador pelo 
Exército brasileiro. A homena-

gem aconteceu durante as comemorações do 
Dia do Soldado, 25 de agosto, em Brasília. 

Na solenidade, o ministro da Defesa, 
Celso Amorim, recebeu as honras de gala 
e teve a oportunidade de passar em revis-
ta às tropas. Também estiveram presentes 

na solenidade, além de diversas outras 
autoridades militares e civis, o ministro 
da Aviação Civil, Wellington Moreira 
Franco; o ministro do Supremo Tribunal 
Federal, Marco Aurélio Mello; o presi-
dente do Tribunal Superior do Trabalho, 
Antônio José de Barros Levenhagen, e os 
ministros do Superior Tribunal de Justi-
ça Regina Helena, Ari Pargendler, Castro 
Mendes e Gilson Dipp.
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o pResidente da abRid foi escolhido paRa RecebeR a medalha do pacificadoR em função das 
contRibuições técnicas no pRoJeto de Renovação da identidade dos militaRes bRasileiRos
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O comandante do Exército, general 
Enzo Martins Peri, lembrou que o Dia 
do Soldado é uma homenagem a Duque 
de Caxias. “Hoje, 25 de agosto, no peito 
de cada soldado o coração do Brasil bate 
mais forte. Celebramos, com renovado 
entusiasmo, a data de nascimento de Luiz 
Alves de Lima e Silva, o patrono do Exér-
cito brasileiro, que se imortalizou no pan-
teão dos heróis da pátria como Duque de 
Caxias, o pacificador”, disse.

A Medalha do Pacificador foi criada 
para reverenciar a memória de Caxias. A 
insígnia foi lançada em 1953, também 
no Dia do Soldado, para marcar a come-
moração pelos 150 anos de nascimento 
do militar. Desde 1955 a condecoração 
é conferida a militares e civis, brasileiros 
ou estrangeiros, que tenham prestado re-
levantes serviços ao Exército, elevando o 
prestígio da instituição ou desenvolvendo 
as relações de amizade entre o Exército 
brasileiro e os de outras nações.

E foi neste contexto que o presidente 
da ABRID foi indicado pelos coronéis El-
son Rangel Calazans e Mário Miguel dos 
Santos Fontes como um dos agraciados 
com a Medalha do Pacificador em 2014. 
A honraria é uma das principais concedi-
das pelo Exército a autoridades civis.

O coronel Fontes justificou a indica-
ção: “o senhor Célio Ribeiro foi merecedor 
da condecoração em virtude de suas ações 
e disponibilidade em contribuir com esse 
marco histórico da modernização do prin-
cipal produto do Serviço de Identificação 
do Exército, o Cartão de Identificação 
Militar com chip eletrônico, com possi-
bilidades de diversas aplicações que terão 
repercussão em toda a força terrestre.”

foTos: LuCIvAM CosTA

1 luiz carlos (abrid), célio ribeiro, edson 

rezende (abrid) e Flávia raimundo (abrid) 

2 célio ribeiro e Paulo ayran (ini/dPF) 

3 edson rezende (abrid), célio ribeiro e 

Paulo ayran (ini/dPF) 4 célio ribeiro e coronel 

elson rangel calazans (exército)
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O militar recordou que desde 2006, 
quando começou o processo de modernização 
da identidade militar, o presidente da ABRID 
contribui com assessoria técnica para a ela-
boração do documento. “Foi o idealizador 
do modelo do cartão de identificação, tendo 
providenciado os modelos das matrizes, que 
foram apresentadas e aprovadas, pelo Grupo 
de Trabalho do Ministério da Defesa, e, poste-
riormente, pelos comandos das Forças Arma-
das. A sua assessoria técnica precisa culminou 
no modelo atual”, completou.

Ainda segundo Fontes, Ribeiro foi res-
ponsável pelo acordo de cooperação técnica 
entre o Exército e a ABRID, com a anuência 
do Instituto Nacional de Tecnologia da Infor-
mação (ITI), que possibilitou a realização de 
prova conceitual e a confecção das primeiras 
identidades militares em um projeto pilo-
to em execução este ano. “Ele esteve sempre 
presente durante o processo de construção do 
novo Cartão de Identificação Militar e suas 
orientações seguras indicaram os melhores 
caminhos para a superação dos problemas de-
correntes de um projeto complexo e desafia-
dor”, concluiu o coronel.

Já Ribeiro observou que, embora seja o 
seu nome no diploma da Medalha do Pacifica-
dor, a homenagem é, na verdade, para toda a 
ABRID e para o segmento de identificação di-
gital. “Fico absolutamente lisonjeado em rece-
ber uma comenda tão importante do Exército 
brasileiro, mas faço questão de constatar que 
esta é uma condecoração para todas as asso-
ciadas ABRID, que de forma incansável traba-
lham para auxiliar o setor público a construir 
meios seguros de identificar os brasileiros, 
sejam militares ou civis. Nosso setor trabalha 
e sempre trabalhará em defesa da sociedade 
brasileira. Somos empresas, estamos de olho 
no mercado, mas jamais nos esquecemos da 
cidadania”, finalizou. 
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1 mari lucia magarão, célio ribeiro e vinicius 

contardo cerqueira 2 edson rezende (abrid) 

e célio ribeiro 3 general enzo martins Peri 

(comandante do exercito) e célio ribeiro
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Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal adota o Processo 
Judicial Eletrônico e reforça a 
importância de um modelo que 
está revolucionando o Judiciário

JustiçA 
NO CLiquE 
dO mOusE



Sexta-feira, 25 de julho de 
2014, 11 horas, 31 minu-
tos e 44 segundos. Este é 
o exato momento do, di-

gamos, nascimento do Processo Judi-
cial Eletrônico no Tribunal de Justiça 
do Distrito Federal. Naquele instante 
o primeiro PJe foi recebido pelo sis-
tema do TJDFT e distribuído para o 
6º Juizado Especial Cível de Brasília. 
Seis segundos depois, a peça foi reme-
tida e devidamente autuada ao Cen-
tro Judiciário de Solução de Conflitos 
e Cidadania de Brasília. Mais dois 
segundos e já estava marcada, para 8 
de setembro, a audiência de concilia-
ção. Tudo aconteceu em apenas oito 
segundos. Antes, era preciso aguar-
dar, em média, cinco dias para que 
um processo físico, em papel, fizesse 
o mesmo percurso. 

Seis dias depois, coincidente-
mente, o mesmo 6º Juizado Especial 
Cível emitiu a primeira sentença em 

um Processo Judicial Eletrônico na 
Justiça do DF. Às 18h18 da quinta-
-feira 31 de julho, menos de uma 
hora após a distribuição e apenas 
21 horas depois de apresentado, 
o PJe foi extinto. Era uma ação de 
execução de título extrajudicial que 
foi indeferida por não preencher os 
requisitos legais para tramitação em 
Juizados Especiais. Há regras para 
ingressar com um processo nes-
se tipo de vara, também conhecida 
como tribunal de pequenas causas, 
como não exceder o limite de 40 
salários mínimos ou não envolver a 
Fazenda Pública.

O PJe, que opera com toda a 
segurança oferecida pela certificação 
digital padrão ICP Brasil, a Infraes-
trutura de Chaves Públicas Brasilei-
ra, chega ao tribunal do DF, inicial-
mente, em sete Juizados Especiais 
Cíveis, mas há um cronograma para 
implantar a novidade em todas as 

varas até 2017. “Meu sonho é fazer 
tudo em dois anos, mas colocamos 
um ano a mais para ter segurança. O 
fator é replicante. A projeção é que, 
até o fim do ano, tenhamos 50% 
dos tribunais especiais funcionando 
no processo eletrônico”, adianta o 
desembargador Getúlio de Moraes 
Oliveira, presidente do TJDFT.

Ele acredita que, além de agili-
zar o funcionamento da Justiça, o 
PJe pode gerar economia superior a 
70%, já que haverá redução de horas 
de trabalho – os servidores envol-
vidos serão realocados para outras 
atividades, melhorando a prestação 
do serviço – e economia de insumos 
como grampos, pastas, etiqueta, car-
rinho para transportar, malotes, gal-
pões para armazenamento e, princi-
palmente, papel. “No ano de 2013, 
o tribunal gastou o equivalente a 84 
mil resmas, mais de 200 toneladas de 
papel. Sem falar no papel que é gasto 

especialista em pRocesso civil, Rui piscitelli, confiRma: “o pJe dá muita 
velocidade ao pRocesso, na medida em que a atividade meio é pRaticamente 
supRimida. o pRocesso passa a seR um diálogo diReto entRe o Juiz e as paRtes”
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pelos advogados, que é numa quan-
tidade muito maior”.

O desembargador acredita que 
as consequências positivas do pro-
cesso eletrônico atingem toda a so-
ciedade do DF, mesmo quem jamais 
procurou a Justiça. “O trânsito terá 
benefício com o menor deslocamen-
to. Nós tivemos o ingresso de 500 
mil processos no ano passado, então, 
são 500 mil deslocamentos, cada 
processo implica em vários desloca-
mentos. O meio ambiente vai agra-
decer e muito, porque estas árvores 
que tombaram para atender todo 
esse papel, elas talvez consigam ser 
conservadas. E eu creio também que 
o cidadão vai ter como cobrar um 
pouco mais do seu advogado - e eu 
digo isso no bom sentido. Significa 
que o cidadão vai acompanhar se o 
seu processo realmente deu entrada”, 
avalia Getúlio Oliveira.

Além dos benefícios citados pelo 
desembargador, o PJe também faci-
lita o cumprimento de prazos pelos 
advogados, que, por meio de certi-
ficado digital, podem enviar toda a 
documentação pela internet. O es-
pecialista em Proces-
so Civil, mestre em 
Direito e professor 
de graduação e pós-
-graduação na área, 
Rui Magalhães Pis-
citelli, que mora em 
Brasília, confirma: 
“O PJe dá muita 
velocidade ao pro-
cesso, na medida 
em que a atividade 
meio  é praticamen-
te suprimida.   Por 
exemplo, o ato de 
distribuição, que, 
antes, demorava 
dias, é o próprio ad-
vogado que realiza 
com a concorrência 
do sistema.   O que 
chamamos de idas e 

vindas do processo para juntar uma 
petição, certificar um prazo, abrir 
um prazo para manifestação, dentre 
outros, vai desaparecer.  O processo 
passa a ser um diálogo direto entre o 
juiz e as partes.”

A advogada Simone Hajjar Car-
doso atua no Distrito Federal e tam-
bém aposta na agilidade do funcio-
namento da Justiça, em benefício de 
todos. “O PJe visa facilitar o trabalho 
do magistrado, do advogado e dos 
serventuários, de forma a dinamizar 
as tarefas. Para o advogado, facilita 
a interposição de ação, o acompa-
nhamento e o recebimento de peças, 
uma vez que não precisa se deslocar. 
No tribunal a tramitação eletrônica 
é mais célere, o processo é recebido 
imediatamente pelos setores a cada 
envio. O cidadão tem como grande 
favorecimento a celeridade na trami-
tação processual”, analisa. 

O secretário Especial do PJe do 
TJDFT, Declieux Dantas, confirma 
a sustentabilidade técnica da inicia-
tiva. O sistema aceita documentos 
PDF e arquivos de áudio, foto e 
vídeo. “Fizemos testes de carga e o 

resultado foi muito sa-
tisfatório. Nós consegui-
mos colocar 300 pessoas 
simultâneas distribuindo 

processos, com respostas em dois 
segundos”, tranquiliza. A segurança 
dos dados é garantida por uma sala 
cofre com backup contínuo, em 
tempo real. Na primeira semana de 
uso, o tribunal distribuiu mais de 
300 processos eletrônicos. 

 » InCEnTIvO nACIOnAl
Em dezembro de 2013, o Conse-

lho Nacional de Justiça (CNJ) editou 
a Resolução 185, que “institui o Siste-
ma Processo Judicial Eletrônico - PJe 
como sistema de processamento de 
informações e prática de atos proces-
suais e estabelece os parâmetros para 
sua implementação e funcionamen-
to.” A intenção é dar uniformidade 
aos modelos de PJe adotados pelos 
diversos tribunais do País em confor-
midade com a Lei 11.419/2006, que 
trata da informatização do processo 
judicial. De acordo com a norma, 
as assinaturas digitais utilizadas têm, 
obrigatoriamente, de seguir o padrão 
ICP Brasil.

Pelos dados CNJ, o PJe está im-
plantado em 34 tribunais brasileiros, 
além do próprio CNJ e da Turma de 
Uniformização dos Juizados Especiais 
Federais. O sistema foi adotado por 
70% das varas da Justiça do Trabalho 
(com mais de 1,5 milhão de processos 

tJdft apResenta 
o pRoJeto à 
impRensa
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eletrônicos distribuídos) e por nove 
tribunais de Justiça. As cortes que não 
migraram para o sistema tiveram pra-
zo até julho para informar ao conse-
lho como vão implantar o PJe. Até o 
início de junho, 11 tribunais estadu-
ais já haviam enviado o cronograma 
para implantação ou estavam em fase 
de homologação do PJe.

A Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) também acompanha as 
mudanças e apresentou uma série de 
pedidos de melhoria. O CNJ garante 
que atendeu 22 das 24 solicitações, 
como simplificação do acesso ao sis-

tema, revisão da usabilidade, auxílio 
técnico aos usuários e publicidade 
dos atos processuais.

O conselheiro Saulo Casali Ba-
hia, presidente da Comissão Perma-
nente de Tecnologia da Informação e 
Infraestrutura do CNJ, reforça a im-
portância do trabalho conjunto com 
a OAB. “O diálogo entre CNJ e OAB 
sempre foi franco e aberto 
e, nesse sentido, as suges-
tões da OAB são sempre 
muito bem-vindas, mes-
mo porque os advogados 
são quantitativamente os 

maiores usuários do PJe”. 
Já a OAB defende adoção gra-

dual do padrão, como diz o presi-
dente do Conselho Federal, Mar-
cus Vinicius Furtado Coêlho: “O 
PJe deve ser uma solução, e não um 
problema. Não estamos defenden-
do o atraso, mas sim uma prazo de-
cente para a adaptação, sem medi-

das impostas. Enquanto 
houver instabilidade de 
fatores como internet e 
até mesmo energia elé-
trica, o PJe não pode ser 
a única possibilidade.” 
Sobre a questão da ener-
gia, como são frequentes 
as quedas no forneci-
mento em Brasília, o TJ 
decidiu investir cerca de 
R$ 1,1 milhão na com-
pra de um gerador para 
preparar a chegada do 
processo eletrônico.

O professor Rui Ma-
galhães Piscitelli classifica 
como normal e temporá-
ria a eventual resistência à 
novidade, mas avalia que 
é preciso mais divulga-
ção. “Eu diria, primeira-

ao centRo, o 
pResidente do 
tJdft, getúlio 
de moRaes 
oliveiRa

em entRevista coletiva, a diRetoRia do tRibunal de Justiça explica aos JoRnalistas as 
vantagens da implantação do pJe
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cerTForum Já debaTeu o PJe

a revolução causada pelo uso do PJe e pela 
certificação digital no Poder Judiciário já foi tema do 
certFórum, o Fórum da certificação digital, um dos 
principais eventos da área, promovido pelo instituto 
nacional de Tecnologia da informação (iTi), com or-
ganização da abrid. na 12ª edição, realizada em 
maio do ano passado em brasília, o tema foi discu-
tido em uma das mesas de debate, que contou com 
quatro palestras: o profissional de direito, certifica-
ção digital no TJsP, Processo Judicial eletrônico na 
Justiça do Trabalho e a legalidade do Processo ele-
trônico assinado com certificado digital icP brasil.

o advogado renato opice blum apresentou as 
evoluções que a tecnologia trouxe para a vida dos 
profissionais da área, principalmente a ausência de 
papel. “quem imaginava que poderia se peticionar 
sem sair do escritório em uma mesa quase total-
mente sem papel?”, questionou. garcia apresentou 
exemplos de modernidade: um juiz no acre deu uma 
sentença via sms, no Paraná já há inovação com 
inquérito policial digital, na índia é possível se casar 
on-line ou via sms e, na austrália, intimações são 
feitas até via redes sociais.

o juiz do Tribunal de Justiça de são Paulo (TJsP), 
Fernando Tasso, mostrou os expressivos números 
da corte, que atua em território correspondente ao 
dobro da inglaterra, possui 41,8 mil funcionários, 
2.883 juízes de direito, 21 milhões de processos em 
tramitação e já distribuiu 19,7 mil certificados digi-
tais. o tribunal tem a missão de, em quatro anos, 
ser visto como um facilitador da Justiça, promoven-
do a acessibilidade e a paz social. “buscamos mais 

credibilidade e celeridade na Justiça. implantar um 
sistema único informatizado de gerenciamento de 
processos para gerir os 21 milhões de processos”, 
completou. 

Já o juiz da 4a vara do Trabalho de brasília, de-
nilson coelho, ressaltou que no brasil os tribunais 
são autônomos, o que permitiu a cada um implantar 
suas próprias soluções tecnológicas – medida que 
dificultou a integração dos sistemas no país. Para 
ele, a celeridade da Justiça tem grande importância, 
desde que ela não seja extrema ao ponto de atra-
palhar o funcionamento do Judiciário. “cada causa 
precisa ser maturada antes entre as partes litigan-
tes”, ressaltou.

Por fim, luiz cláudio allemand, do conselho 
Federal da ordem dos advogados do brasil, discu-
tiu a reação do profissional de direito ao Processo 
Judicial eletrônico. de acordo com ele, o modelo 
atual do PJe veio do TrF 5 em 2009, mas somente 
em 2011 o conselho Federal da oab foi convidado 
a integrar o comitê gestor da tecnologia. allemand 
observou que o sistema utilizado tem de ser bom 
para todos, incluindo cidadãos e advogados, e não 
apenas para o Judiciário. o brasil tem cerca de 850 
mil advogados, destes, aproximadamente 140 mil 
têm mais de 60 anos e 1.149 são deficientes vi-
suais, o que dificulta o uso do PJe. “essas pessoas 
não têm total facilidade ao sistema”, constatou. se-
gundo o representante da oab, é necessário um 
modelo mais fácil e intuitivo para todos. “a função 
da oab é treinar a todos para que tenham acesso 
aos sistemas e à Justiça”, falou.
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mente, que o pro-
cesso eletrônico está 
enfrentando, natu-
ralmente, os obstá-
culos que qualquer 
mudança provoca 
nas pessoas. Há os 
mais antenados, 
que logo se adap-
tam.  Mas há advo-
gados que já estão 
formados há muito 
tempo e, ademais, 
nos próprios currí-
culos de graduação 
os alunos, de regra, 
não são preparados 
para o PJe, nem nas 
aulas de prática pro-
fissional.   Todavia, 
com a implemen-
tação, as pessoas terão de se adaptar 
mais rapidamente.   O que me preo-
cupa é que não tenho visto divulga-
ção institucional do Poder Judiciário 
para a sociedade em geral.”

Apesar das ressalvas ao sistema 
do PJe, a Ordem dos Advogados 
vem trabalhando para difundir o uso 
do certificado digital entre os advo-
gados. Desde 2008, a entidade pos-
sui a AC-OAB, uma das Autoridades 
Certificadoras na cadeia da ICP-Bra-
sil. O Conselho Federal e as seccio-
nais também oferecem diversos cur-
sos e projetos para incentivar o uso 
da tecnologia. No Distrito Federal, 
por exemplo, a OAB local elogia o 
modelo do PJe implantado. 

Segundo a presidente da Comis-
são de Tecnologia da Informação da 
OAB-DF, Hellen Falcão, a versão 
adotada no TJDFT é a melhor e mais 
moderna do Brasil e tem o apoio da 
instituição. “A Ordem está dando 
toda a ajuda, o acompanhamento, 
está tendo uma boa comunicação 
com o tribunal, o tribunal tem conce-
dido alguns pedidos nossos já. Então, 

deixar claro que o advogado 
pode recorrer à ordem, porque 
estamos lá com cursos, fizemos 
a filmagem também que vai 
para o site da OAB-DF, um tu-

torial”, completa.
No Rio de Janeiro, a OAB im-

plantou o Fique Digital, projeto que 
incentiva a aquisição de certificados 
digitais pelos advogados. Além de 
todo o suporte on-line para compra 
e uso do certificado, a OAB criou a 
Caravana Fique Digital, que percorre 
as cidades do estado para qualificar os 
advogados quanto ao uso do padrão 
ICP-Brasil, além de oferecer vídeoau-
la no site fiquedigital.oabrj.org.br.

 » TRABAlhO REmOTO
Embora ainda em fase de im-

plantação, o PJe tem potencial claro 
para revolucionar a forma como a 
Justiça atua no Brasil. Etapas que an-
tes eram sucessivas, agora acontecem 
simultaneamente. Outra possibilida-
de é a quebra da exigência da presen-
ça física das pessoas envolvidas para 
dar andamento ao processo.

O subprocurador-geral da Re-
pública, Humberto Jacques de Me-
deiros, confirma o novo paradigma. 
Recentemente, ele passou dois anos 
fazendo doutorado na Itália, mas 

nem por isso deixou de exercer suas 
funções normalmente. A esposa, 
também procuradora, o acompa-
nhou. “Eu e minha esposa trabalha-
mos durante dois anos a distância, 
estando em Roma. Nós ouvíamos o 
áudio das testemunhas, assistíamos 
audiência. Tudo funcionava às mil 
maravilhas sem eu estar presente fi-
sicamente no local onde estavam os 
processos”, recorda.

Medeiros acredita que casos 
como o dele vão se multiplicar: “O 
PJe vai facilitar as questões relativas 
ao teletrabalho. Ele não está, ele é 
eletrônico. Vão haver outros saltos 
também. Entre eles, uma nova noção 
para tempo e espaço. Quem disse 
que o juiz de uma determinada cida-
de precisará julgar aquele processo? 
O processo não tem mais a base fí-
sica, pode-se otimizar a distribuição 
de trabalho. Há muitos paradigmas 
a mais sendo rompidos do que sim-
plesmente você estar trocando papel 
por algo eletrônico. É um salto de es-
sência, estamos mudando o que é o 
processo em si.” Um novo processo, 
mais seguro, rápido e prático, que 
pode permitir a tão desejada agilida-
de na Justiça brasileira.  
Com informações do TJDFT, do CNJ 
e da OAB.

impRensa 
acompanha 
lançando do 
pJe no tJdft
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Para enTender o cerTiFicado digiTal
Também adepto ao Processo Judicial eletrônico, 

o Tribunal de Justiça de Pernambuco fez um grande 
trabalho para divulgar e popularizar o uso da certifi-
cação digital. embora a assinatura digital seja hoje 
essencial para o funcionamento da Justiça no estado, 
inicialmente foi preciso vencer a resistência à novida-
de, como disse o gestor do núcleo de segurança da 
informação do Tribunal, marcelo lima: “incluir cer-
tificados digitais na nossa rotina não é algo simples. 
É preciso adaptar sistemas, elaborar novos procedi-
mentos e estar disposto a se apropriar de uma tec-
nologia que ainda não fazia parte da nossa realidade. 
Portanto, em um primeiro momento, o uso de certifi-
cados digitais em larga escala causou certo impacto 
na área de Tic do TJPe. mas amadurecemos nosso 
conhecimento sobre a tecnologia e hoje ela já faz 
parte da nossa rotina”.

Para difundir e explicar o uso do certificado, o 
Tribunal de Justiça faz trabalhos focados nos três ti-
pos de usuários – internos, advogados e comunida-
de. Para atender servidores e magistrados, foi feito 
um cronograma de treinamentos, enquanto, para os 
advogados, o TJPe contou com a parceria com a sec-
cional da ordem dos advogados (oab-Pe) para que 
os certificados sejam de fato um mecanismo facilita-
dor para o profissional acessar a Justiça.

Já para os usuários comuns, os cidadãos, umas 
das iniciativas, lançada em 2013, foi a “cartilha de 
certificação digital – conceitos de segurança da in-
formação, certificação digital e suas aplicações no 
TJPe”. “não precisamos que eles entendam a com-
plexidade criptográfica ou algorítmica que envolve a 
tecnologia, mas precisamos que eles saibam o que 
é e para que serve um certificado digital. achamos 
importante também que eles entendam que existe 
um embasamento legal para o uso dos certificados”, 
observou marcelo lima, em entrevista ano passado. 

assim, o documento começa com explicações 
bastante simples e didáticas sobre o que é um certi-
ficado digital e quais são suas possibilidades de apli-
cação, especialmente no TJPe. a equipe do tribunal 
teve a preocupação de mostrar ao usuário o reco-
nhecimento legal da assinatura eletrônica. o texto 
também alerta para os cuidados na hora de escolher 
senhas, como evitar nomes ou dados que podem 
ser facilmente descobertos, a exemplo de data de 
nascimento, placa de automóvel, cPF ou número de 
identidade. a cartilha dá a dica para a definição de 
uma boa senha: “uma sugestão é criar senhas inter-

calando letras maiúsculas e minúsculas, e números. 
ah! Fique a vontade também com os caracteres es-
peciais (@#%&*!!!), eles são ótimos. vale a pena usar 
e abusar de toda sua criatividade nesse momento.”

o arquivo eletrônico da cartilha está disponível 
no site do TJPe, www.tjpe.jus.br, mas a versão im-
pressa é distribuída em ações pontuais em que ocor-
re emissão de certificados digitais ou o tema de segu-
rança da informação é abordado. o gestor do núcleo 
de segurança da informação avaliou que a cartilha 
tem tido ótimo resultado junto à população.

levando tudo em consideração, marcelo lima 
comemora a utilização do certificado digital pela 
Justiça. “quando disponibilizamos o Processo Judi-
cial eletrônico ou o diário da Justiça em sua versão 
eletrônica, estamos fazendo isso para tornar a Jus-
tiça mais acessível. acompanhar processos sem ir 
ao fórum já é uma realidade, assim como consultar 
o diário da Justiça eletrônico com apenas um clique 
do mouse. desde 2012 a emissão de certidões nega-
tivas criminais pode ser feita via internet e, embora 
isso não seja perceptível para o cidadão comum, o 
uso de certificados digitais nos apoia neste proces-
so”, constatou o gestor.

desde junho, segundo o tribunal pernambucano, 
o PJe funciona em todas as 34 varas cíveis do recife. 
Para o presidente do TJPe, os principais benefícios 
do modelo são a rapidez e a segurança na movimen-
tação dos processos. “a expansão do PJe para as 34 
varas cíveis da capital traz segurança e rapidez ao 
serviço judicial. estamos, com isso, tentando dar um 
passo à frente para a modernização do Poder Judi-
ciário, o que é necessário para prestar um serviço 
melhor para o cidadão”, destacou o desembargador 
Frederico neves.

D
Iv

u
Lg

A
ç

ã
o

/T
JP

E

julho - agosto - setembro  2014 | 33





Tecnologia de reconhecimento 
facial tem múltiplas 
aplicações no mercado de 
identificação digital

sOrriA, VOCê 
Está sENdO 
idENtiFiCAdO



“Eu nunca esqueço 
um rosto.” Esta é 
uma frase comum 
para as pessoas 

que se dizem boas fisionomistas - elas 
têm a habilidade de reconhecer um 
rosto visto no passado mesmo muito 
tempo depois. No entanto, também é 
comum a um bom fisionomista não 
recordar o nome da pessoa. Ele guar-
da a imagem, mas não consegue asso-
ciá-la ao dado “quem é esta pessoa?”

Um bom fisionomista não é, 
portanto, uma fonte confiável para 
identificar alguém. No entanto, a 
imagem do rosto pode sim ser usa-
da de forma segura para comprovar 
quem é quem. É o chamado reco-
nhecimento facial.

O objetivo da biometria do 
rosto é identificar uma pessoa ou 
autenticar a sua identidade com 

base nas características morfológicas 
de sua face. A ferramenta é uma 
poderosa tecnologia, mas ainda está 
em ascensão. Em outras palavras, há 
um grande mercado aberto e as asso-
ciadas ABRID estão atentas. 

Entre as aplicações possíveis, há 
a área de segurança, a começar pelas 
forças policiais e os serviços de imi-
gração, como portos e aeroportos, 
onde esse sistema é usado para veri-
ficar e confrontar identidades, bem 
como para a busca de criminosos co-
nhecidos. O sistema também pode 
ser utilizado pelas forças armadas e 
por unidades da segurança interna 
para identificar terroristas. 

Mas não são apenas as áreas 
governamentais que podem ser be-
neficiadas, há um ramo comercial 
a ser explorado. Em estádios de fu-
tebol, por exemplo, o sistema pode 

identificar torcedores considerados 
violentos e previamente cadastra-
dos em um banco de dados. Com 
a informação, a entrada deles pode 
ser barrada. Também é possível usar 
o padrão para ampliar a seguran-
ça de estabelecimentos comerciais, 
fazendo a identificação de pessoas 
anteriormente detidas por furto. A 
biometria permite ainda controle 
de acesso de funcionários, vigilância 
em caixas eletrônicos, fidelização de 
clientes e identificação de usuários 
considerados VIPs.

Na prática, a tecnologia de reco-
nhecimento facial permite que as ca-
racterísticas do rosto analisado sejam 
comparadas  de forma automática e 
não invasiva,  em tempo real, com 
um banco de dados composto por 
fotos, imagens de sistemas de CFTV, 
vídeos gravados e por meio de web-

sistema de Reconhecimento facial da moRpho peRmite a identificação paRa contRole de 
acesso a áReas cRíticas
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cam, entre outros. O banco de dados 
é permanentemente atualizado.

O vice-presidente de Operações 
Governamentais do grupo Morpho, 
Jim Albers, acredita que nos próxi-
mos anos os sistemas com base em 
reconhecimento facial combinarão 
procedimentos oficiais e comerciais. 
“Por exemplo, os futuros pontos de 
controle de aeroportos, tais como o 
MorphoPASS, não só verificarão a 
identidade e a validade do passapor-
te do passageiro, mas também o seu 
bilhete, tudo isso em uma única pas-
sagem pelo aparelho! Outras tecno-
logias comprovadas da Morpho tam-
bém poderiam ser integradas nesses 
pontos de controle, especialmente os 
nossos sistemas de varredura de em-
balagem para detectar explosivos ou 
narcóticos”, detalhou. 

Já o gerente do Departamento 
de Desenvolvimento de Software da 
NEC no Brasil, Alexandre Soyama, 
prevê grandes possibilidades para o 
segmento no país: “O mercado bra-
sileiro tem um grande potencial de 
adesão à solução, uma vez que conta 
com diversas fronteiras com outros 
países, seja por meio terrestre ou ae-
roportos. No segmento da investiga-
ção forense também existe um am-
plo campo a ser explorado no Brasil. 
A solução Neoface, da NEC, por 
exemplo, é a mais avançada do mer-
cado e tem uma ampla utilização em 
situações de investigação forense em 
vários países, conseguindo garantir a 
assertividade e a agilidade do proces-
so de identificação.”

Um exemplo prático da aplicação 
do reconhecimento facial na área de 
segurança está no Distrito Federal, 
onde o Tribunal de Justiça (TJDFT) 
implantou em 2012 o Sistema de 
Controle Biométrico para Benefícios 
de Penas (Probio). Pioneiro em ní-
vel nacional, o TJDFT saiu na frente 
ao usar o recurso da biometria para 
identificar apenados beneficiados pela 
progressão da pena e que precisam 

comparecer periodi-
camente à Vara de 
Execução das Penas 
e Medidas Alternati-
vas (Vepema).

O Probio cus-
tou R$ 231,2 mil, 
despesa que englo-
bou: licenciamento 
do software, compra 
de equipamentos 
(câmeras fotográfi-
cas, de vídeo, com-
putadores, entre ou-
tros), implantação, 
suporte técnico por 
12 meses e garantia 
de dois anos. Entre 
os dados compa-
rados pelo sistema 
para reconhecer os 
apenados estão o 
formato da face e 
a distância entre os 
olhos. Tal como nas 
digitais, explica o 
TJDFT, essa última 
informação é exclu-
siva de cada pessoa, 
sendo, ainda, imu-
tável - o que reduz a 
margem de erro na 
identificação a pra-
ticamente zero.

A Vepema 
é a responsável 
pela execução da 
pena dos réus que 
cumprem, por 
exemplo, prisão 
em regime aberto 
e domiciliar ou que estão em liber-
dade condicional. Nesses tipos de 
condenação, o réu deve comparecer 
periodicamente à Justiça e o Probio 
surgiu da necessidade de oferecer 
alternativa diante das longas filas e 
transtornos operacionais vivencia-
dos pela Vara durante os períodos de 
comparecimento dos apenados.

Após avaliar as ferramentas 

disponíveis no mercado, 
o TJDFT optou pelo uso 
de tecnologia alemã, que 
permite o reconhecimento 
de pessoas em movimento, 
ainda que com o uso de dis-
farces como perucas, bigo-

de, lentes de contato e outros. Uma 
vez que a imagem seja cadastrada no 
banco de dados, o reconhecimento 
acontece em poucos instantes, com 
precisão de 99,9%. Isso porque a 
imagem capturada é armazenada 
sob a forma de um código algorit-
mo, no qual estão registradas carac-
terísticas únicas de cada cidadão, 
mesmo se gêmeo.

alexandRe 
soyama, da 
nec: bRasil 
tem gRande 
potencial paRa 
biometRia facial
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Além dos milhares de condena-
dos já cadastrados no Probio, toda 
nova condenação cuja execução é 
de competência da Vepema já pas-
sa a integrar o novo sistema. Com 
isso, quando o réu comparece em 
juízo, automaticamente a identifi-
cação é feita pelos equipamentos, 
que trazem as características do 
apenado com 99,9% de precisão, 
bem como os dados do processo a 
que ele responde. 

Na época de instalação do siste-
ma, o servidor Luiz Antônio Mendes 
Garcia, da Assessoria de Desenvolvi-
mento e Modernização do tribunal, 
explicou que o modelo de apresen-
tação dos condenados precisava 
mudar, porque tudo acontecia em 
período de uma semana com o aten-
dimento de cerca de 5,5 mil pessoas. 
“Longas filas, muitos não portam 
documentos ou têm documentos an-
tigos, outros são travestis; mandam 
parentes, pessoas que parecem com 
eles; têm várias identidades, uma por 
estado, e usam a mais conveniente. 
Muitas fraudes”, disse. 

Garcia afirmou que o reconhe-
cimento facial foi escolhido porque 
atendia bem o uso previsto: “Deci-
dimos usar a tecnologia de reconhe-
cimento facial de movimento em 
tempo real. Diante do público e dos 
complicadores, definimos como o 
ideal, embora muitos criticassem o 
fato de ser apenas uma biometria e 
não ser tão confiável como a digital. 
Mas é um universo controlado.”

Ele assegurou que os resultados 
foram favoráveis, com os servidores 
– liberados da tarefa de confirmar a 
identidade do condenado – traba-
lhando com mais confiança e com o 
tempo de atendimento caindo dras-
ticamente. Antes, eram 20 minutos 
em média e agora a identificação é 
praticamente instantânea, quando a 
pessoa ainda está na fila. Ao chegar 
ao guichê, o servidor já sabe quem 
está diante dele.

 » TRAnsPORTE TAmBém é 
BEnEFICIADO

No interior de São Paulo, a ci-
dade de Limeira resolveu usar a 
biometria facial para combater um 
grave problema: as fraudes no uso de 
cartões de gratuidade ou desconto 
no valor das passagens de ônibus. As 
fraudes prejudicam os próprios pas-
sageiros, alega o município, e o mo-
delo também permite reequilibrar o 
sistema de transportes e mapear os 
roteiros de viagens.

Implantada em junho passado, 
a tecnologia está embarcada nos 140 
ônibus do transporte coletivo limei-
rense. A prefeitura fez o recadas-
tramento dos usuários no primeiro 
semestre e as empresas de 
ônibus que operam na 
cidade investiram R$ 
1 milhão no proje-
to. Agora, quando 
o portador passa o 
cartão de gratuida-
de pela catraca, o 
equipamento de 
leitura do cartão 
dispara oito fotos, 
que são descarre-
gadas quando os 
coletivos voltam 
à garagem. A 
partir daí, é fei-
to um proces-
samento e as 
divergências 
entre a foto 
do titular 
do cartão e 
as imagens 

do passageiro são automaticamente 
separadas para uma segunda tria-
gem. Caso seja confirmada a fraude, 
os cartões serão bloqueados. 

O prefeito Paulo Hadich come-
morou a adoção da novidade. “Com 
a biometria facial, vamos conseguir 
de imediato reduzir as fraudes. Hoje 
cartões de idosos são usados por jo-
vens e de estudantes por adultos. 
Mas o sistema não vai apenas identi-
ficar as irregularidades. Será possível 
mapearmos os hábitos dos usuários e 
como vem sendo usado o transporte 
público na cidade”, declarou.

De acordo com a secretária de 
Mobilidade Urbana, Andréa Soa-

res, foi diagnosticado que 
o uso da gratuidade no 

sistema de transporte 
público do municí-
pio está bem acima 
da média de outras 
cidades. Há casos, 
por exemplo, de 
que uma mesma 
pessoa realiza até 
20 viagens de ôni-
bus por dia. Atual-
mente, a gratuida-
de gira em torno 
de 30% do núme-
ro de passageiros 
transportados, o 
que representa 555 
mil transportados 
por mês. Mensal-
mente, são 1,85 
milhão de transpor-
tados. O objetivo é 
reduzir essa média 
para no máximo 
20%, tornando o sis-
tema “saudável”.

equipamento 
3d face, da 
moRpho
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“Optamos pelo sistema de bio-
metria facial por não haver o conta-
to físico com o passageiro, que nem 
percebe a existência do sistema, e 
por proporcionar outras possibili-
dades, com elementos necessários 
para a reformulação do sistema, 
como o local em que o cidadão 
pega o ônibus, onde desembarca e 
o roteiro da viagem. Com a biome-
tria, podemos fazer cruzamentos de 
dados”, declarou.

O primeiro balanço divulga-
do pela prefeitura de Limeira, um 
mês depois da instalação, mostrou 
o bloqueio de 450 cartões que esta-
vam sendo usados indevidamente. 
Andréa Soares classificou o número 
como expressivo. “Esse dado indi-
ca a média de irregularidades que 
o sistema sofria antes. Além disso, 
quem deixará de pagar essa conta 
é o usuário do passe comum”, co-
memorou. Dos 450 cartões blo-
queados, em apenas 150 dos casos 
os portadores compareceram à pre-
feitura para regularizar a situação e 
desbloquear as carteirinhas.

Com informações do TJDFT e 
da Prefeitura de Limeira. 

tecnologia de 
Reconhecimento 
facial em uso 
paRa contRole de 
acesso em áRea 
de gRande fluxo

atendimento mais ágil e 
fácil aos apenados

identificação virtualmente 
instantânea

servidores públicos mais 
confiantes e seguros

identificação de fraudes, 
como documentos falsos
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resulTados da imPlanTação do reconhecimenTo 
Facial idenTiFicados Pelo TJdFT

Precisão média de 85% - frequência 
do índice de precisão de 99,99% 

virtualmente nenhum falso 
positivo ou falso negativo

investimento compatível 
com o benefício

objetivos plenamente 
atingidos
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insTiTuTo dos eua TesTa 
algoriTmos Faciais

O portal norte-americano Planet Biometrics 
(www.planetbiometrics.com), especializado na 
indústria de biometria, divulgou os resultados 
do teste de 2013 dos algoritmos de reconhe-
cimento facial feito pelo Instituto Nacional 
de Padrões e Tecnologia dos Estados Unidos 
(Nist, na sigla em inglês). De acordo com o 
estudo, a precisão melhorou até 30% des-
de 2010. Os algoritmos mais precisos no 
ano passado, pela ordem, foram os das em-
presas: NEC, Morpho, Toshiba, Sistemas 
Cognitec e 3M/Cogent.

Os testes foram do tipo um-para-mui-
tos e avaliaram a precisão do número de 
matrículas de banco de dados e pesquisas 
de identidade pessoal usando grandes vo-
lumes de dados de imagem de rosto (mais 
de 1,6 milhão de pessoas), incluindo ima-
gens em alta e baixa qualidade, fotos crimi-
nais, de webcams, de passaporte e de visto.

Os pesquisadores do Nist avisam que 
qualquer ranking de desempenho entre os 
algoritmos deve ser ponderado por requisi-
tos específicos dos aplicativos. Por exemplo, 
alguns algoritmos são mais adequados para 
o reconhecimento de imagens de webcam 
difíceis; e a velocidade de pesquisa de alguns 

algoritmos aumenta lentamente com o tama-
nho da população investigada.

O pesquisador Patrick Grother disse que 
as aplicações estudadas têm diversos usos. “Esses 

algoritmos são utilizados em todo o mundo para 
detectar duplicatas em bancos de dados, aplicações 

fraudulentas para passaportes e carteira de motorista, 
no controle de acesso, vigilância, identificação de mídia so-

cial, descoberta sósia e investigações criminais”, exemplificou.
Um dado interessante do estudo é que foram identificadas 

imagens de indivíduos mais velhos com mais precisão do que as de 
pessoas mais jovens. O dado sugere que as pessoas se tornam cada vez 
mais fáceis de serem reconhecidas usando software de identificação 
facial e mais distinguíveis de outros indivíduos à medida que envelhe-

cem, conforme os testes divulgados pelo Planet Biometrics.
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RESUMO
O artigo faz um histórico 

da identificação civil no Brasil 
para, posteriormente, detalhar 
o uso de Parceria Público-Pri-
vada (PPP) no setor. A partir 
das experiências em curso nos 
estados do Espírito Santo e de 
São Paulo, o texto mostra que 
é viável usar a PPP para adotar 
um novo modelo de documen-
to de identidade nos estados, 
gerando receita para a Unidade 
da Federação e em concordân-
cia com o projeto do RIC, o 
Registro de Identificação Civil.

PALAVRAS-CHAVE
Parceria Público-Privada, 

RIC, identidade segura.

ABSTRACT
The article makes a historical 

background of civil identification 
in Brazil to further detail the use 
of Private-public partnerships 
(PPP) in the sector.    From the 
current experiences in the states 
of Espírito Santo and São Pau-
lo, the text shows the viability 
of using PPP as a means for the 
adoption of a new identification 
document in the states, which in 
turn can generate revenues to the 
federal government in accordan-
ce to the RIC (Registry of Civil 
Identity) project.

KEYWORDS
Private-public partnerships, 

RIC, safe identity.
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POR CARLOS ALbERtO COLLOdORO

 » InTRODUçãO

A identificação civil no 
Brasil iniciou-se, efetiva-
mente, no século XIX, 
após a proclamação da 

República em 1889 e sob o fomento 
da criação dos cartórios, quando a cé-
dula de identidade passou a ser emi-
tida. A responsabilidade pela emissão 
do documento foi originalmente atri-
buída aos estados da Federação, assim 

permanecendo até hoje.
A primeira legislação federal so-

bre o documento entrou em vigor 
em 27 de dezembro de 1983, com 
a assinatura do decreto nº 89.250, 
que regulamentou a Lei nº 7.116, 
de 29 de agosto de 1983, e que não 
só assegurou a validade nacional das 
carteiras, como também padronizou 
os dados de identificação impressos 
no documento.

A mesma lei determina que os 
documentos anteriores a esta data 
continuariam a ter validade, o que 
significa que ainda existem documen-
tos antigos totalmente não padroni-
zados, e quase impossíveis de serem 
verificados, emitidos pelos estados e 
que continuam tendo valor legal.

Ao longo dos anos, as técnicas de 
fraude do papel evoluíram e foram 
comprometendo a segurança do do-
cumento. Além disso, o espelho em 
branco, com todas as características 
de segurança, passou a ser objeto de 

Conceituação e histórico da 
parceria público-privada na 
identificação civil e criminal

PPP NA 
idENtidAdE 
digitAL

caso / arTigo
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roubo e furto, permitindo a confec-
ção de carteiras de identidade prati-
camente iguais às verdadeiras, perso-
nalizadas com dados falsos.

Em 2010, com a regulamentação 
da Lei nº 9.454, de 1997, foi defini-
da a nova carteira de identidade do 
brasileiro, incluindo, além de modi-
ficações no material (base plástica) e 
no layout do documento, o Registro 
de Identificação Civil (RIC), que 
agregará novas tecnologias ao docu-
mento, destacando-se o chip de con-
tato, que poderá armazenar tanto o 
certificado digital do usuário, segun-
do a ICP-Brasil, quanto a sua im-
pressão digital e outras informações.

No entanto, até o momento, 
o projeto RIC não foi implantado 
pelo governo federal, exigindo das 
Unidades da Federação (UFs) o de-
sencadeamento de ações próprias e 
isoladas, no intuito de minimizar as 
consequências advindas das facilida-
des de adulteração e falsificação da 
atual Carteira de Identidade.

 » AUTOnOmIA DAs UnIDADEs 
DA FEDERAçãO

Os estados da Federação têm 
autonomia na expedição de cartei-
ras de identidade dentro de seus 
respectivos territórios, cuja vali-
dade em nível nacional é garan-
tida pela Lei nº 7.116, de 29 de 
agosto de 1983, regulamentada 
pelo Decreto 89.250, de 27 de 
dezembro de 1983.

A autonomia dos Estados na 
identificação civil tem como con-
sequência imediata a diversidade 
de formas de administração dos 
Órgãos Oficiais de Identificação 
(OOIs), criados especificamente 
para o desempenho das atividades 
periciais de identificação civil e cri-
minal, o que acarreta uma falta de 
sincronismo entre os processos re-
lativos à identificação civil, princi-
palmente no que diz respeito à mo-
dernização da tecnologia aplicável.

Em decorrência dessas dis-

crepâncias, as bases de dados de 
características biométricas nos 
estados têm status diferentes, 
acarretando necessidades de in-
vestimentos para torná-las dis-
poníveis em algumas Unidades 
da Federação, enquanto outras já 
têm suas bases de dados prontas 
e sendo regularmente atualizadas, 
sendo que, do ponto de vista de 
informações biográficas, todas 
dispõem de bancos de dados es-
pecíficos, estando em condições 
de fornecer informações atualiza-
das de forma on-line.

 » A InTEgRAçãO COm O RIC
O Registro de Identificação Ci-

vil (RIC) foi definido na Lei Federal 
nº 9.454, de 1997, regulamentada 
apenas em 2010 por meio do Decre-
to nº 7.166, de 5 de maio de 2010.

Em linhas gerais, o RIC com-
preende a implantação de uma base 
de dados de âmbito nacional dos 
cidadãos brasileiros natos ou natu-

cédula de identidade 
emitida em 1922 no Rio 
gRande do sul

cédula de identidade 
emitida em 1940 em 
são paulo
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ralizados, identificados pelas suas 
impressões digitais nas respectivas 
Unidades da Federação pelos OOIs, 
que deverão enviar para o Instituto 
Nacional de Identificação do De-
partamento de Polícia Federal os 
conjuntos de dados biográficos e de 
imagens biométricas dos requerentes 
de Carteira de Identidade, a serem 
armazenados no Canric, o Cadastro 
Nacional do RIC.

Com base nesses dados, por 
meio do Sinric, Sistema Nacional de 
Registro de Identificação Civil, será 
feita pesquisa datiloscópica no con-
junto global de impressões digitais 
disponíveis no Canric, para atribui-
ção, a cada cidadão brasileiro, do nú-
mero de identificação civil único no 
País – número RIC.

A implantação do RIC está pla-
nejada para acontecer em etapas, ao 
longo de nove anos. O novo docu-
mento de identidade – cartão RIC 
– terá base material em plástico, 
policarbonato, além de incluir dois 
chips, um sem contato para aten-
der plenamente as disposições da 

Icao, relativamente a documentos de 
viagem internacional, e outro com 
contato, em estrita conformidade 
com os padrões estabelecidos pela 
ICP-Brasil.

Em termos de viabilização da 
implantação do RIC, ainda não há 
previsão por parte do Governo Fe-
deral, inclusive porque os conceitos 
até agora definidos para o projeto 
estão sendo reavaliados pelo Minis-
tério da Justiça.

 » DOCUmEnTO EsTADUAl DE 
IDEnTIDADE

Em função da postergação 
pelo governo federal da definição 
da estratégia para implantação do 
RIC, muitas UFs têm demonstrado 
o interesse em incluir nos seus pro-
jetos de modernização da infra-
estrutura de identificação civil 
e criminal a definição e emissão 
de um documento estadual de 
identidade, em base plástica, com 
chip, nos mesmos moldes daque-
le preconizado pelo projeto RIC 

em 2010, capaz de receber o cer-
tificado digital ICP-Brasil, porém 
com validade apenas no âmbito 
do estado, com base no qual os 
governos estaduais poderão dis-
ponibilizar serviços eletrônicos 
para a população, tendência esta 
já constatada nos países desenvol-
vidos, em particular na Europa.

Como característica relevante 
a ser ressaltada, esse documento 
será único no estado para cada 
cidadão, pois será emitido com 
base em pesquisa biométrica pre-
viamente, garantindo, assim, que 
nenhum cidadão terá mais de um 
documento desses com dados 
biográficos distintos.

No limite, se todas as UFs 
modernizarem sua infraestrutura 
de identificação civil e criminal, 
pode-se afirmar que o RIC estará 
implantado, de fato, “de baixo para 
cima”, sem a interveniência ou par-
ticipação do governo federal.

cédula de 
identidade 
emitida em 1957 
em são paulo

cédula de identidade 
emitida em 1945 no 
Rio gRande do sul
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 » sITUAçãO ATUAl DA PRÁTICA 
DE FRAUDEs nO BRAsIl

O cenário brasileiro, do ponto 
de vista de incidência de crimes de 
falsidade ideológica, praticados com 
base na adulteração ou falsificação 
de documento oficial de identidade, 
tem apresentado crescimento vertigi-
noso nos últimos anos, provocando 
severas perdas em diversos segmen-
tos da economia e às próprias pessoas 
físicas, tanto em termos econômico-
financeiros, quanto morais, a ponto 
de induzir a comunidade empresa-
rial e entidades governamentais a 
buscar soluções alternativas isoladas 
que possam vir a reduzir a exposição 
aos riscos decorrentes dessas fraudes.

Tal cenário é provocado, pelo 
menos parcialmente, pela precarie-
dade da infraestrutura dos OOIs 
que, invariavelmente, emitem cartei-
ras de identidade sem a imprescindí-
vel pesquisa datiloscópica prévia, de 

forma a assegurar que nenhum cida-
dão possuirá Carteiras de Identidade 
com dados biográficos distintos, ob-
tidos a partir de certidões de nasci-
mento ou de casamento de origem 
duvidosa.

Com isso, tem se observado a 
continuidade da proliferação de car-
teiras de identidade emitidas oficial-
mente, porém, com base em dados 
falsos, facilitando a ação de crimino-
sos, que se fazem passar por outras 
pessoas de bem.

Segundo o indicador Serasa 
Experian de Tentativas de Fraudes–
Consumidor, publicado no início de 
2014, em 2013 ocorreram no total 
2,2 milhões de tentativas de golpes 
com a finalidade de fazer emprésti-
mos ou negócios utilizando nome de 
quem teve os documentos ou dados 
pessoais roubados. Isso significa que 
a cada 14,5 segundos uma pessoa foi 
vítima de tentativa de fraude ao lon-

go de 2013 no País.
Os golpes estão distribuídos 

principalmente entre os seguintes 
setores:
•	 Telefonia, que representa 

43,16% das ações criminosas. 
Número 26,08% acima do re-
gistrado em 2012.

•	 Serviços – que inclui construto-
ras, imobiliárias, seguradoras e 
serviços em geral, que represen-
tam 29,85% do total. 

•	 Bancário, com 399.393 tenta-
tivas, 18,12% do total. Alta de 
1,89% sobre 2012.

A principal intenção é obter van-
tagem financeira deixando a dívida 
para o outro pagar. As principais in-
vestidas incluem: a obtenção de car-
tões de crédito com falsa identidade; 
financiamento de bens; compra de 
celulares com documentos falsos ou 
roubados; compra de linhas telefô-

Chip
Chip de memória 
contendo dados 
biográficos e 
biométricos, inclusive 
impressões digitais, 
o que possibilita 
a identificação 
eletrônica 
automatizada do 
titular e o uso da 
certificação digital.

Número RIC
Instituído pela Lei 
9.454/97, o Número 
Único de Registro 
de Identidade Civil 
identificará cada 
cidadão brasileiro, 
nato ou naturalizado, 
em suas relações 
com a sociedade, 
com os organismos 
governamentais e 
entidades privadas. É 
gerado com base nas 
impressões digitais.

MLI
Imagens combinadas e gravadas 
a laser da foto, número RIC 
e assinatura do titular e da 
unidade da federação do 
órgão emissor. É um item 
de segurança que dificulta a 
falsificação do documento.

UF 
Sigla da unidade da federação 
que expediu o documento. Foto do titular

Impressa a laser 
em uma camada 
interna do suporte 
documental. Além 
de qualidade 
da impressão, 
destaca-se a 
impossibilidade 
de remoção 
tanto física como 
quimicamente.

Assinatura do titular
Digitalizada e 
impressa a laser.

DOV
Dispositivo Óptico 
variável, transparente 
e metalizado que 
produz efeito de 
transição de formas e 
cores, desenvolvido 
exclusivamente para 
o RIC, trazendo a 
imagem estilizada 
do selo nacional, a 
inscrição "BRASIL" e 
o número RIC.

FrenTe do carTão – modelo do ProJeTo ric
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nicas usando nome falso para ter um 
endereço e comprovar residência; 
abertura de conta em banco; compra 
de automóveis e abertura de empresas 
Fonte: Agência Brasil/EBC

 » vIABIlIzAçãO DA 
mODERnIzAçãO DA 
InFRAEsTRUTURA DE 
IDEnTIFICAçãO

A identificação oficial no Bra-
sil carece, na maioria das Unida-
des da Federação, de moderniza-
ção para fazer frente aos desafios 
impostos pela criminalidade, que 
se aproveita da vulnerabilidade 
dos processos para a prática de 
crimes de falsidade ideológica.

Para tanto, observa-se a escas-
sez de recursos financeiros, decor-
rente não só do desconhecimento 
da importância e do potencial, 

inclusive financeiro, dessa área 
no contexto da segurança públi-
ca por parte das autoridades, mas 
também das dificuldades dos Ór-
gãos Oficiais de Identificação na 
concepção de projetos e desen-
cadeamento dos correspondentes 
processos de licitação.

A atividade de identificação 
oficial gera diversos resultados 
operacionais relevantes, dentre 
os quais pode ser destacada a for-
mação e manutenção de base de 
dados biográficos, de qualificação 
e biométricos dos cidadãos reque-
rentes de carteira de identidade, 
que é utilizada para pesquisa pré-
via à emissão do documento com 
o objetivo de detecção de duplici-
dades e, também, para elucidação 
de crimes a partir de pesquisas de 
fragmentos de impressões digitais.

Considerando que a certifica-
ção de identidade de uma pessoa 
somente pode ser feita por um 
Órgão Oficial de Identificação 
e que muitas entidades públi-
cas e privadas têm a necessidade 
dessa certificação para dar segu-
rança aos seus processos de ne-
gócio, surge uma oportunidade 
efetiva de prestação de um novo 
serviço pelos OOIs, ora denomi-
nado “Certificação Biométrica de 
Identidade”, consistindo na veri-
ficação 1:1 de uma característica 
biométrica (impressão digital de 
um dedo, imagem de face, ima-
gem de íris dual ou amostra de 
voz) capturada no momento de 
realização de uma transação com 
aquela armazenada pelo OOI, as-
sociada ao número do documen-
to de identidade.

Dados biográficos do titular
Reúne diversos números de 
documentos do cidadão em 
um único suporte documental, 
impressos a laser, facilitando o 
dia a dia do portador.

Impressão digital do titular
Dedo anelar direito, o que 
possibilita a identificação 
do titular por método 
de confronto visual das 
impressões digitais.

Código OCR-B (MRZ)
sequência de caracteres que 
formam um código para leitura 
óptica. Possibilita agilidade 
no processo de migração nos 
portos, aeroportos e fronteiras.

Dados do órgão emissor
Informações gerais do órgão 
emissor do documento.

Foto fantasma
Replicação da foto 
do titular gravada a 
laser como mais um 
item de segurança do 
cartão, dificultando a 
fraude.

Número de série
Número do cartão 
que identifica 
o suporte 
documental. 
Todo suporte 
é numerado e 
vinculado ao 
cadastro do titular.

Material do cartão
Feito de policarbonato, o cartão possui 
várias camadas, alta resistência e 
durabilidade. É especialmente preparado 
para o processo de gravação a laser 
que proporciona alta qualidade gráfica e 
dificulta a alteração dos dados impressos.

Padrão ICAO
O documento segue orientações de 
normas internacionais estabelecidas 
pela ICAO (Organização da Aviação 
Civil Internacional, na sigla em 
inglês), agência vinculada à oNu, 
que define critérios de segurança 
a serem implementados nos 
documentos oficiais de viagem dos 
países membros.

verso do carTão – modelo do ProJeTo ric
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Pelo fato desse serviço pos-
sibilitar a redução dos crimes de 
falsidade ideológica praticados 
com a carteira de identidade jun-
to a entidades públicas e privadas, 
seu valor é inestimável no cotidia-
no das pessoas, sendo passível de 
pagamento por essas entidades, 
ou seja, para cada transação em 
que a consulta de “Certificação 
Biométrica de Identidade” for 
efetivada, o correspondente OOI 
poderá perceber um valor unitá-
rio específico, como contraparti-
da dos investimentos necessários 
para viabilizar a geração e manu-
tenção da base de dados biográfi-
cos e biométricos.

Com base em estudos já rea-
lizados de viabilidade financeira, 
abrangendo diversos segmentos 
públicos e privados de negócios, 
pode ser afirmado que os mon-
tantes potenciais de arrecadação 
pelos OOIs é expressivo, sufi-
cientes, no mínimo, para pagar 
os investimentos e o custeio das 
atividades de identificação civil e 
criminal ao longo do tempo.

No entanto, para que isso seja 
possível, é imprescindível a elabo-
ração, pelos OOIs, de projetos de 
longo prazo, muito além dos cin-
co anos preconizados pela Lei nº 
8.666, de 1993, no que tange aos 
processos de licitação para contra-
tação de empresas privadas espe-
cializadas, principalmente levando 
em consideração a infraestrutura a 
ser utilizada para a comercializa-
ção das consultas de “Certificação 
Biométrica de Identidade”.

Tais condições podem ser con-
cretizadas mediante a utilização 
de processos de contratação de 
PPPs, Parcerias Público-Privadas, 
cuja legislação federal, em grande 

parte das Unidades da Federação, 
encontra-se totalmente disponível.

Os estudos iniciais de adequa-
ção da contratação de serviços de 
modernização da infraestrutura 
de identificação oficial através de 
PPPs, denominadas identidade 
digital, datam de 2004, cuja via-
bilidade foi comprovada por dois 
estudos elaborados em resposta 
da PMI, Procedimento de Ma-
nifestação de Interesse, desenca-
deados pelos estados do Espírito 
Santo e de São Paulo.

Uma PPP identidade digital 
compreende, como objeto prin-
cipal, a modernização da infra-
estrutura de identificação civil e 
criminal da UF, incluindo o aten-
dimento aos requerentes, emissão 
eletrônica e impressão da cartei-
ra de identidade, de acordo com 
a Lei Federal nº 7.116, de 1983, 
além da personalização do Cartão 
do Cidadão nos moldes do Car-
tão RIC, em base plástica, a ser 
instituído pelo governo do estado 
com a finalidade de viabilizar o 
uso de certificado digital segundo 
as regras da ICP-Brasil e o aces-
so aos serviços eletrônicos de go-
verno a serem disponibilizados à 
população com base na utilização 
desse Cartão.

Secundária e acessoriamente, 
portanto, não integrando o objeto 
da PPP identidade digital, também 
resultará a autorização para a futu-
ra concessionária comercializar, 
por sua conta e risco, nos merca-
dos representados por entidades 
públicas e privadas, os serviços 
de identificação digital, incluindo 
apenas consultas à base de dados 
biográficos e biométricos para 
fins de “Certificação Biométrica 
On-line de Identidade” com base 

em biometria, de consultas cadas-
trais aos dados básicos do cidadão 
e de segurança em transações ele-
trônicas mediante a utilização do 
certificado digital ICP-Brasil a 
ser inserido no cartão, podendo 
vir a proporcionar receitas extra-
ordinárias, constituindo, assim, 
potencial fonte de recursos adi-
cionais para o estado.

Ao final dos estudos de via-
bilidade elaborados, concluiu-se 
que a base do modelo de negócio 
idealizado será a assunção, pelo 
estado, da responsabilidade pelo 
pagamento integral dos serviços a 
serem prestados pela futura con-
cessionária, a título de aporte de 
recursos e de contraprestação pe-
cuniária mensal por serviços, já 
que o atendimento ao cidadão e 
fornecimento de seu documento 
de identidade é uma despesa certa, 
pois se trata de um dever do estado 
e um direito do cidadão, que não 
pode depender, de forma alguma, 
de recursos outros incertos, como 
é o caso das receitas extraordiná-
rias provenientes da comercializa-
ção dos serviços de identificação 
digital pela concessionária, que 
poderão ocorrer ou não.

Dentro desse modelo de negó-
cio, as receitas extraordinárias estão 
completamente desassociadas da via-
bilidade econômico-financeira do 
projeto e o estado, por meio de recur-
sos do tesouro, arcará com os custos 
integrais dos serviços a serem presta-
dos pela concessionária relativamente 
à modernização da infraestrutura de 
identificação civil e criminal.

No caso das receitas extraor-
dinárias virem a ser obtidas pela 
concessionária, o estado participará 
percentualmente dessas receitas ex-
traordinárias líquidas, sem qualquer 
compromisso por parte da conces-
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sionária em termos de vendas mí-
nimas dos serviços de identificação 
digital e, também, sem qualquer 
responsabilidade do estado na sua 
viabilização, implantação e opera-
cionalização.

Essa participação do estado será 
repassada pela concessionária, po-
dendo vir a compensar os pagamen-
tos devidos pelo estado relacionados 
com os serviços prestados, a título de 
aporte de recursos e/ou contrapresta-
ção pecuniária por serviços.

A visão global integrada dessa 
solução está apresentada na figura 
inserida a seguir 

 » sITUAçãO ATUAl
A aplicação da legislação de 

PPP visando a contratação de 
projetos de longo prazo com o 
objetivo não só de modernizar 
a infraestrutura de identificação 
civil e criminal oficial de uma 
determinada Unidade da Federa-
ção, mas também de possibilitar 

a comercialização dos denomi-
nados serviços de identificação 
digital, que poderão efetivamente 
proporcionar receitas expressivas 
aos OOIs correspondentes, tem 
sido um processo moroso em de-
corrência do desconhecimento da 
legislação aplicável e do pioneiris-
mo que tal abordagem representa.

Mesmo assim, os projetos de 
PPP com esse foco se encontram 
em pleno desenvolvimento no 
Espírito Santo e em São Paulo, 
sendo que no caso do Espírito 
Santo foi deliberada pelo Conse-
lho Gestor de PPPs, em 21 de ju-
lho de 2014, a autorização formal 
para o início da Consulta Pública 
e a realização de Audiência Pú-
blica, que deverão ocorrer ainda 
durante o mês de agosto de 2014.

Com relação ao Estado de São 
Paulo, pode-se dizer que os estu-
dos de viabilidade técnica, ope-
racional e econômico-financeira 

foram devidamente atualizados, 
restando agora apenas a apreciação 
pelo Conselho Gestor de PPPs do 
estado para autorizar o início da 
Consulta Pública e a realização da 
Audiência Pública, o que poderá 
ocorrer a qualquer momento.

sobre o auTor
Carlos Alberto Collodoro é 

engenheiro formado pela USP e há 
mais de 25 anos presta consultoria na 
concepção de soluções integradas de ser-
viços e tecnologias aplicáveis ao aten-
dimento a requerentes e à emissão de   
documentos oficiais de identificação, 
bem como no planejamento e apoio 
à execução de processos de licitação de 
acordo com a Lei 8.666/93, conhecida 
como lei das licitações. O especialista 
também atua no desenvolvimento de 
projetos integrados, sob a forma de 
PPP. Como consultor do PNUD, de-
senvolveu projetos nas mesmas áreas 
para Bolívia e Bangladesh.
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CONCESSIONÁRIA

• Concessionária NÃO armazena dados, apenas 
consulta base de dados e imagens OOI.

• Viabilização do Certificado Digital ICP – Brasil, 
no Estado, em modelo transacional.

• Governo do Estado participa da RECEITA 
EXTRAORDINÁRIA líquida da Concessionária.
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 DIGITAL DIGITAL
CERTIFICADOCERTIFICADO

RESUMO
O uso do Certificado Digi-

tal precisa ser ampliado, assim 
como a divulgação dos benefí-
cios da tecnologia. A assinatura 
digital é um exemplo de uma 
das aplicações do documento 
eletrônico que pode revolucio-
nar e desburocratizar empresas 
de todo o Brasil.

PALAVRAS-CHAVE
Certificado digital, assina-

tura digital, benefícios, buro-
cracia, tecnologia.

ABSTRACT
The use of Digital Certifica-

te needs to be expanded, as well 
as the divulgation the benefits of 
technology. A digital signature is 
an example of application of the 
electronic document that can re-
volutionize and reduce bureau-
cracy of companies in Brazil.
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Digital certificate, digital 
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 DIGITAL DIGITAL
CERTIFICADOCERTIFICADO

POR MAURíCiO bALASSiAnO

Instituído há quase duas décadas 
no Brasil, o Certificado Digital 
ainda não tem os seus benefí-
cios amplamente conhecidos 

pela população em geral. Por falta 
de informação, muitas pessoas e em-
presas ainda utilizam o documento 
eletrônico somente para se relacionar 
com o governo, e, mesmo assim, ape-

nas para cumprir obrigatoriedades. 
Este cenário precisa mudar. O 

Certificado Digital garante auten-
ticidade, confidencialidade, integri-
dade e não-repúdio às informações 
eletrônicas. O resultado de sua ado-
ção é segurança, comodidade, agi-
lidade, desmaterialização de proces-
sos, redução de riscos e sustentabili-

dade. E é exatamente por conta des-
tas características que o Certificado 
Digital tem inúmeras aplicações. 
Uma delas, que promove diversos 
benefícios, é a possibilidade de as-
sinar qualquer tipo de documento 
com validade jurídica.

O uso do Certificado Digital 
permite a geração de uma assinatura 
digital com o mesmo valor jurídico 
da assinatura manuscrita, o que ga-

usO dO 
CErtiFiCAdO 
digitAL VAi 
muitO ALém dAs 
OBrigAtOriEdAdEs

caso / arTigo
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rante a integridade e a autenticida-
de do documento eletrônico. E isso 
se deve aos critérios aos quais ela é 
constituída. Entenda.

 » A COmPOsIçãO DO 
CERTIFICADO DIgITAl E DA 
AssInATURA DIgITAl

O Certificado Digital é um do-
cumento eletrônico composto por:

a) as informações de uma pessoa 
ou empresa;

b) uma chave pública, associada 
univocamente a respectiva chave 
privada da pessoa ou empresa;

c) assinatura digital de uma Autori-
dade Certificadora confiável.

Já a assinatura digital é o resultado 
de um conjunto de operações cripto-
gráficas aplicadas a um determinado 

documento eletrônico. A assinatura 
digital comprova que o documento/
transação não foi alterado e que foi 
assinado pela entidade ou pessoa que 
possui a chave privada corresponden-
te ao Certificado Digital.

 » COmO AssInAR 
DIgITAlmEnTE

Muito simples. É necessário ter 
um Certificado Digital ICP-Brasil e 
uma plataforma para o serviço de as-
sinatura digital. Hoje, é possível as-
sinar documentos por meio de sites, 
como o Portal de Assinaturas, celular 
e tablet utilizando, por exemplo, o 
aplicativo Certisigner Mobile. 

Agora, se sua empresa precisa 
inserir a assinatura digital em fluxos 
de trabalho ou ainda em processos 
de forma geral, a solução é integrar 

a tecnologia da Certificação Digital 
aos sistemas já utilizados ou adquirir 
plataformas que permitam o uso do 
Certificado Digital, seja para assinar 
ou autenticar. Esta tecnologia é to-
talmente integrável. 

 » POR qUE ADOTAR A 
AssInATURA DIgITAl?

A assinatura digital elimina cus-
tos, agiliza processos, reduz riscos e é 
sustentável. Você conhece alguma em-
presa ou pessoa física que não queira 
gastar menos, produzir mais, correr 
menos riscos e ainda não agredir o 
meio ambiente? Eu não conheço. 

O raciocínio é muito simples. 
Quando o Certificado Digital é uti-
lizado para assinar documentos, al-
gumas etapas do processo de negócio 
são eliminadas: compra, impressão e 
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manuseio de papel, autenticação, des-
locamentos para o envio de documen-
tos e armazenamento. O conteúdo 
passa a ser produzido, assinado, e en-
viado no meio eletrônico com apenas 
alguns cliques e total validade jurídica. 
Observe:
•	 não há custos com a compra e im-

pressão de papel;
•	 não há a necessidade de reconhe-

cimento de firma;
•	 não é necessário ter espaço físico 

para armazenamento de docu-
mentos;

•	 não é preciso ter funcionários cui-
dando do manuseio e do acesso 
aos documentos;

•	 não há custos com o envio do do-
cumento a outra parte interessada. 
O conteúdo pode ser enviado on
-line e em tempo real.

•	 Elimina-se o risco de perda de do-
cumentos por descuido ou aciden-
tes, como incêndio. Por permitir o 
armazenamento no meio eletrôni-
co, é possível ter um backup. 

Outro benefício importante 
é a questão da mobilidade. Assi-
nar digitalmente não exige que 
os signatários estejam no mesmo 
local. Do táxi, do aeroporto, da 
praia, de onde for. O titular do 
Certificado Digital não precisa 
se deslocar para assinar nenhum 
documento. Em poucos minu-
tos, utilizando a internet para 
acessar uma das plataformas de 
assinatura, um negócio é fechado 
ou uma aprovação é concedida. 

 » vERIFICAçãO DA 
AssInATURA DIgITAl

Você pode estar se pergun-
tando: eu assinei, enviei para o 
signatário e como vou ter certeza 
de que o documento não foi alte-
rado? Qualquer modificação fei-

ta no documento eletrônico assinado 
de forma digital pode ser verificada.  

Conforme falado anteriormente, a 
assinatura digital é o resultado de um 
conjunto de operações criptográficas, 
uma delas é a HASH, e é exatamente 
esta função que garante a integridade 
do documento. Em caso de qualquer 
modificação no conteúdo, é alterado 
o resultado da função HASH e o valor 
legal da assinatura digital é perdido.

Mas o signatário não precisa se 
atentar a esta parte operacional. As 
próprias plataformas para a assinatura 
digital têm a funcionalidade de verifi-
cação e avisam caso o documento te-
nha sido adulterado.

sobre o auTor
Maurício Balassiano é Diretor de 

Tecnologia da Certisign. Atua no seg-
mento da Certificação Digital há mais 
de 14 anos e é especialista em Segurança, 
Tecnologia da Informação e Certificação 
Digital. 
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RESUMO
O artigo a seguir aborda o 

tema de gerenciamento de flu-
xo de pessoas em instituições de 
ensino superior, destacando os 
desafios a serem superados e su-
gerindo alternativas para melhor 
gestão de circulação de pessoas. 
A abordagem é através de benefí-
cios de tecnologia de controle de 
acesso e uso de smartcards dentro 
de Universidades.

PALAVRAS-CHAVE
HID_Global, EasyLobby, 

HID_EasyLobby, HID_Univer-
sidades, HID_FARGO

ABSTRACT
The following article addresses 

the issue of access control security 
in higher education institutions, 
highlighting the challenges to over-
come and suggesting alternatives to 
better manage the entry, circula-
tion within the premises and exit 
of people. The approach is through 
pointing out the benefits of the ac-
cess control technology and the use 
of smartcards inside Universities. 
The article was written by Gusta-
vo Gassmann, sales director with 
HID Global in Brazil, a trusted 
leader in secure identity solutions.

KEYWORDS
HID_Global, EasyLobby, 

HID_EasyLobby, HID_Universi-
ties, HID_FARGO.
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POR GUStAVO GASSMAnn

Grandes instituições de 
ensino superior às vezes 
encontram desafios no 
monitoramento e con-

trole de circulação de pessoas. Afinal, 
são milhares de estudantes, funcioná-
rios e visitantes que circulam por uma 
universidade diariamente como, por 
exemplo, na Universidade Presbite-
riana Mackenzie, que tem um total 

de 40 mil alunos e 1.361 docentes, 
de acordo com os dados colhidos pela 
instituição em 2010. Tendo em vista 
esse alto fluxo, é necessário aplicar es-
tratégias e soluções de segurança que 
permitam o controle de entrada, sa-
ída e acesso às dependências da uni-
versidade, para evitar e melhor lidar 
com vandalismos, roubos e outras 
ameaças. 

Primeiramente, deve-se elaborar 
a melhor forma de gerenciar o fluxo, 
tanto de alunos e funcionários quan-
to de visitantes, e, em seguida, defi-
nir regras que regulamentam os mo-
dos de utilização dos espaços dentro 
da instituição por todos os elemen-
tos ativos que nele se movimentam, 
incluindo visitantes, funcionários, 
alunos, equipamentos, veículos, 
encomendas e itens achados e per-
didos. Desta forma, a universidade 

FLuXO dE 
PEssOAs Em 
uNiVErsidAdEs: 
COmO gArANtir 
A sEgurANçA
Existem alguns desafios de controle de acesso 
que podem, e devem, ser superados para 
garantir a segurança dos alunos e funcionários 
em uma instituição de ensino superior

caso / arTigo
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transmite uma noção de acolhimen-
to e uma imagem de organização 
e segurança para quem visita e fre-
quenta o campus. Para isso, existem 
alguns pontos-chave que devem ser 
levados em consideração na escolha 
de uma solução de controle de aces-
so e gerenciamento de circulação de 
pessoas, como:
•	 Preenchimento automático dos 

campos do formulário de visi-
tante quando uma carteira de 
motorista ou passaporte é apre-
sentado em um scanner. 

•	 Pré-registro de visitantes por 
qualquer funcionário através da 
Internet ou Intranet. 

•	 Auto-registro de um visitante 
através de um computador com 
uma estação quiosque autônoma.

•	 Soluções Mobile que possibili-
tem o controle e gerenciamento 
de pessoas, ativos e pacotes em 
locais remotos móveis, como 
portões com guardas.
Para garantir o bom funciona-

mento desses procedimentos, é pre-
ciso o uso de um cartão inteligente 
(smartcard), que permite usar a cre-
dencial além do controle de acesso 
físico, com funcionalidades como:
•	 Permissão para acesso lógico em 

estações de trabalho e auditoria 
dos tempos e locais de acesso.

•	 Uso do cartão inteligente para 
empréstimo de livros na biblio-
teca ou em serviço de transporte 
dentro do campus.

•	 Uso para pagamento sem di-
nheiro nos restaurantes instala-
dos no campus ou em máquinas 

de conveniência.
O maior benefício de 
um sistema de gestão 

de circulação de 
pessoas é man-
ter os alunos e 
funcionários em 
segurança, além 
de reduzir o 
custo do roubo, 
vandalismo e 

outros riscos asso-
ciados a indivíduos não 

autorizados. Além disso, 

permite transmitir uma imagem de 
organização e confiança da institui-
ção, com o uso de ferramentas que 
agilizam o registro dos visitantes e a 
movimentação de recursos dentro da 
universidade.

sobre o auTor
Gustavo Gassmann é diretor 

de Vendas da HID Global no Brasil. 
Formado em Administração com ên-
fase em Comércio Internacional pela 
UCES, de Buenos Aires. Cursou o 
MBA Executivo da BBS – Brazilian 
Business School, em São Paulo. Com 
12 anos de experiência no mercado 
de segurança eletrônica, Gustavo está 
na HID Global desde 2005. Contato: 
GGassmann@hidglobal.com.
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RESUMO
O reconhecimento da íris é um método 

automatizado de identificação biométrica 
que utiliza técnicas de reconhecimento de 
padrões matemáticos em imagens de vídeo 
das íris dos olhos de um indivíduo, cujos 
padrões aleatórios complexos são únicos e 
podem ser vistos a partir de certa distân-
cia. Muitos milhões de pessoas em vários 
países ao redor do mundo têm sido regis-
trados em sistemas de reconhecimento de 
íris, para fins de conveniência, como au-
tomáticos nas fronteiras, cruzamentos sem 
passaporte, e alguns sistemas nacionais de 
identidade baseados nesta tecnologia já es-
tão sendo implantados. Uma das principais 
vantagens do reconhecimento da íris, além 
de sua velocidade de correspondência e de 
sua extrema resistência a falsos resultados, é 
a estabilidade da íris como um órgão inter-
no, protegido, ainda visível externamente 
do olho.

PALAVRAS-CHAVE
Imagens de vídeo, reconhecimento da 

íris, distância biométrica, sensor de olho, 
câmeras faciais.

ABSTRACT
Iris recognition is an automated method 

of biometric identification that uses mathe-
matical pattern-recognition techniques on vi-
deo images of the irides of an individual’s eyes, 
whose complex random patterns are unique 
and can be seen from some distance. Many 
millions of persons in several countries around 
the world have been enrolled in iris recogni-
tion systems, for convenience purposes such as 
passport-free automated border-crossings, and 
some national ID systems based on this tech-
nology are being deployed. A key advantage of 
iris recognition, besides its speed of matching 
and its extreme resistance to false matches, is 
the stability of the iris as an internal, protec-
ted, yet externally visible organ of the eye.

KEYWORDS
Video images, iris recognition, biometric 

distance, sensor eye, facial cameras.
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POR LAUREnt LAMbERt

Embora muito menos co-
nhecido, o reconheci-
mento pela íris é uma téc-
nica biométrica tão eficaz 

como as impressões digitais. O lança-
mento do sistema IAD (Íris a Distân-
cia), que pode identificar uma pessoa 
em uma faixa de distância superior a 
um metro em menos de um segun-
do, dá à Morpho um início vantajoso 
nesse mercado.

 » UmA BIOmETRIA 
TOTAlmEnTE DEsEnvOlvIDA 

A Morpho vem trabalhando 
em reconhecimento por íris há vá-
rios anos e tem contribuído para 
criar as duas maiores bases de da-
dos mundiais em íris: aquelas usa-

das pela Polícia de Abu Dhabi e 
pelo projeto Aadhaar, na Índia, nos 
quais já foram cadastrados milhões 
de usuários. As duas mais recentes 
avaliações do NIST (National Ins-
titute of Standards and Technology) 
concederam o primeiro lugar ao al-
goritmo de identificação de íris da 
Morpho. Essa expertise encorajou a 
Morpho a desenvolver o seu siste-
ma IAD. O produto foi lançado em 
outubro de 2013 na exposição em 
Dubai. Georges Moukarzel, diretor 
de Desenvolvimento de Negócios 
da Morpho para o Oriente Médio, 
observou: “Muitos dos Estados do 
Golfo já possuem uma base de dados 
biométricos por meio de íris, que é 
a pré-condição essencial para usar a 

Íris A 
distâNCiA: 
VELOCidAdE 
E PrECisãO
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iRis at a distance aplicado 
no e-gate
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solução IAD para vantagem máxi-
ma. Aqui, essa tecnologia excepcio-
nalmente precisa possuir um concei-
to bastante elevado.” 

 » PROEzA TECnOlógICA 
Previamente, dois tipos de sen-

sores dominavam o mercado, sen-
sores de proximidade ou “Gêmeos”, 
que devem estar a uma distância de 
até 60 cm da pessoa sendo digitaliza-
da, e as câmeras, que devem operar a 
uma distância mínima de 2 metros.

O sistema IAD da Morpho es-
quadrinha ambas as íris e o rosto da 
pessoa a uma distância entre 0,8 e 
1,2 metros em aproximadamente 
1 segundo, em comparação com os 
4-7 segundos requeridos pelas so-
luções mais potentes antes do seu 
lançamento. O sistema IAD possui 
câmeras dedicadas para a captura da 
imagem facial, cujo objetivo nesse 
arranjo é o de registrar uma imagem 
da pessoa em tempo real e a sua po-
sição em relação ao ambiente. 

Esses dados permitem ao sistema 
de captura da imagem da íris calcu-
lar o momento ideal para capturar a 
imagem, permitindo que toda a ope-
ração seja concluída dentro de um 
segundo. 

Segundo o gerente de Produ-
to da Morpho, Laurent Lambert, o 
produto tem proteção contra tenta-
tivas específicas de fraude. “O IAD é 

projetado para detectar 
dois tipos de fraude: o 
uso de lentes de con-
tato para copiar o padrão da íris de 
outra pessoa, e o uso de um produto 
para dilatar a pupila da íris, impossi-
bilitando a identificação.” 

Como um sistema de esquadri-
nhamento sofisticado, o IAD é pre-
tendido primariamente para áreas 
com tráfego bastante denso, sendo, 
contudo, de uso muito simples e 
conveniente, pois o usuário só pre-
cisa olhar para a tela do sensor por 
um segundo. A adição do reconheci-
mento facial, para 
o qual já existem 
bases de dados bem 
grandes, é um be-
nefício adicional.

 » ExCElEnTEs 
PERsPECTIvAs DE 
vEnDAs 

Desenvolvido 
inicialmente para o 
mercado de contro-
le de fronteiras, o 
sistema IAD pode, 
com facilidade, ser 
integrado em um 
portão eletrônico 
(e-gate) ou insta-
lado em um posto 
de controle de se-
gurança e controle 

de acesso. O sistema tam-
bém pode ser empregado 
em aeroportos para limitar 
o acesso a determinadas 
zonas em função do perfil 
do passageiro (destino final 
ou conexão), bem como 
zonas restritas a determi-
nados níveis de funcioná-
rios. Também, companhias 
farmacêuticas e hospitais 
estão interessados nessa 
solução para simplificar os 
procedimentos de controle 
de acesso para equipes que 
obrigatoriamente tem que 
trabalhar com luvas e más-
cara.

sobre o auTor
Laurent Lambert ocupou vários 

cargos ao longo dos últimos 10 anos 
dentro da Morpho. Sua função atual é 
o gerenciamento dos mercados de pro-
dutos que envolvam tanto identidade 
e fronteiras, considerando a tecnologia 
biométrica, envolvendo face, dactilar 
e/ou íris.

escaneamento 
dos olhos

totem do 
moRpho iRis 

at a distance
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