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RESUMO 

 

A partir de um breve histórico acerca do gerenciamento da qualidade no setor de serviços 

públicos, o presente trabalho busca compreender como o serviço de identificação civil prestado 

em âmbito nacional foi aprimorado pela sua modernização tecnológica, fazendo um paralelo 

com a estrutura desburocratizada de outros países. Através de uma pesquisa bibliográfica 

procura-se analisar algumas inexatidões no serviço, apresentando sugestões para o alcance do 

aperfeiçoamento da atividade, propondo soluções que contribuem para a economia de recursos 

públicos e a qualidade no atendimento ao usuário. Este trabalho resulta-se não só em um estudo 

das falhas encontradas nos órgãos prestadores deste serviço, como também em apontar 

propostas para a melhorar a qualidade do exercício de função pública dessa natureza.    

 

Palavras-chave: Serviços Públicos; Qualidade no Atendimento; Carteira de Identidade 

 

 

1 –INTRODUÇÃO 

 

O controle de qualidade foi adotado em diversos países, porém, foi em 1930, nos 

Estados Unidos que os primeiros modelos surgiram. Esse processo de aumentar a qualidade da 

produção foi sendo transformado ao longo do tempo e gradativamente aplicado em diversos 

países e estendido a diversos setores. (LONGO, 1996) 

 Uma filosofia apresentada por estudiosos americanos surgiu entre as décadas de 50 e 

60, denominada Qualidade Total. Esta filosofia demonstrava preocupações com o nível de 

qualidade que uma empresa oferecia, dando início a um controle de qualidade voltado para um 

ideal eficiente de administrar, proporcionando um alto padrão de qualidade. Este controle pode 

ser copiado pelo mundo trazendo mudanças significativas e transformações em setores públicos 

e privados. Gradualmente, instrumentos como o controle de qualidade e qualidade total foram 

abrindo caminho para a adoção de parâmetros de qualidade, não somente nos produtos como 

também em diversos setores que prestam serviços públicos. (LARAICH, 2002) 

 Com o sistema de identificação civil não foi diferente, pois os instrumentos de qualidade 

evoluíram com a tecnologia trazendo notáveis avanços e rapidez no atendimento.  

O sistema de identificação brasileiro destaca-se por ser um setor que permite ao público 

acompanhar de perto suas transformações e os esforços do governo para reduzir a burocracia e 

prestar um serviço de qualidade ao cidadão. Este assunto foi inserido como tema deste trabalho, 
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na busca pela qualidade na prestação de serviços de identificação civil através da 

desburocratização e modernização tecnológica.  

Neste estudo é abordada a eficiência como princípio constitucional ao qual a 

administração pública deve respeitar e reunir esforços, a fim de se alcançar a melhoria e o 

aprimoramento da qualidade dos serviços de identidade. 

Para Mariz (2015), apesar de se mostrar avançando em aspectos tecnológicos, o sistema 

de identificação civil brasileiro, revela atrasos no combate às fraudes e estelionato. Cada estado 

possui um órgão independente para emitir documentos de identidade. Assim, para cada cidadão 

brasileiro, é possível serem expedidas até 27 carteiras de identidade, uma para cada estado, com 

numerações diferentes, já que as instituições não comunicam entre si.  

Para conter essas discrepâncias, o governo criou a Identificação Civil Nacional (ICN), 

através da Lei 13.444, em 11 de maio de 2017, com o fim de unificar o sistema de emissão de 

identidades nacionalmente e solucionar os problemas mencionados anteriormente, porém na 

prática essas mudanças sequer começaram a ser implementadas.   

O presente artigo tem como objetivo geral demonstrar como a tecnologia e a 

modernização contribuíram para os avanços no setor de identificação civil brasileiro.  

Como objetivos específicos, o trabalho busca evidenciar os problemas do sistema de 

identificação nacional e as dificuldades enfrentadas pelos brasileiros vítimas de fraudes; 

apresentar tecnologias, que caso implementadas, seriam capazes de oferecer mais segurança 

para o cidadão e externar o conceito da cultura no âmbito internacional relacionada a 

necessidade de portar documentos de identificação, sugerindo melhorias e soluções 

tecnológicas que contribuam para a evolução e modernização na qualidade do atendimento. 

O trabalho será estruturado abordando elementos e práticas imprescindíveis aos órgãos 

públicos, que são os seguintes: o respeito ao princípio da eficiência; as características dos 

serviços públicos e a busca pela qualidade na prestação dos serviços. Em seguida, na parte 

metodológica, através de uma pesquisa bibliográfica, serão apresentados dados históricos que 

registraram: os avanços no sistema brasileiro de identificação, a biometria como instrumento 

tecnológico que se popularizou ao garantir segurança ao identificar um indivíduo, dados 

estatísticos expondo graves problemas relacionados com furto e usurpação de identidade e uma 

visão geral de como a população de alguns países consideram desnecessário portar um 

documento de identidade.     

 

2 - REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Gestão Eficiente no Setor Público 

 

 Entender e articular os setores envolvidos no tema, com o intuito de disseminar a ideia 

de eficiência da Gestão Pública, também são alvos do presente trabalho. 

“Do conceito de Estado origina-se o estudo da Administração Pública, e através do 

mesmo forma-se toda a concepção moderna de organização e desempenho dos serviços 

públicos oferecidos aos administrados” (MEIRELLES, 1994). 

 Realizando uma análise da Administração Pública, nos moldes da estrutura democrática 

brasileira, observa-se ainda a necessidade da implementação de mudanças que permitam a 
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desburocratização e descentralização no setor público para o alcance dos objetivos da 

funcionalidade e eficiência. 

No artigo 37 da Constituição Federal, são elencados os fundamentos que cercam a 

Administração Pública. Até o ano de 1998, os princípios descritos no dispositivo legal eram 

legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, no entanto, após a reforma 

administrativa implantada a partir dos anos 90, foi considerada a Emenda Constitucional nº 19 

que anexou ao rol de princípios da eficiência: 

Tal princípio da eficiência é ressaltado pelos autores Berwig e Jalil (2007) no excerto: 

 
A inclusão expressa do princípio da eficiência na Constituição da República 

faz com que o bom resultado nos serviços e um melhor aproveitamento do 

dinheiro, sejam condutas exigíveis do administrador pela sociedade. 

Poderíamos dizer que estabelecido como princípio constitucional, a eficiência 

passa a se constituir direito subjetivo público do cidadão. (BERWIG E 

JALIL 2007) 
 

Diante disso, as palavras dos autores corroboram princípios da Carta Magna que 

abrangem normas de eficiência no setor público. Infere-se, portanto, que constitui direito do 

cidadão receber um serviço de qualidade, uma vez que a própria Constituição estabelece esses 

preceitos. O paradigma da eficiência é peça chave para a constituição das etapas no processo 

do desenvolvimento do setor público e privado no Brasil, pois através dele tem-se a adoção de 

parâmetros de economicidade, planejamento e estruturação, cooperando para um padrão 

funcional e eficaz a serviço do interesse público. 

 Para Gonçalves (2013), de acordo com análises de doutrinas e de princípios como o da 

eficiência, foi possível destacar que a Administração Pública está em processo de 

transformação, partindo da burocracia para um perfil gerencial, com a finalidade de obter 

resultados mais eficazes e eficientes. A ideia de uma Administração arcaica, burocrática e 

ineficiente está sendo convertida em um novo método de gestão de recursos públicos. Em 

virtude das mudanças ocorridas nas últimas décadas, e com a inserção da eficiência no rol de 

princípios constitucionais aos quais se submete a Administração Pública, as técnicas de 

administração tiveram que ser inovadas pelos gestores públicos, através de práticas utilizadas 

nas organizações privadas de acordo com requisitos legais.  

 Para Curti (2016), a necessidade de mudanças nos padrões da Administração Pública 

contemporânea, expõe a urgência de se desburocratizar e obedecer aos princípios 

constitucionais. Observa ainda, que não há lugar para uma Administração Pública contendo 

altos índices de burocracia, lentidão e centralização, devendo adequar-se aos padrões modernos 

e atender às necessidades e à satisfação do público.  

 Para o alcance desses padrões, dispõe da inovação de instrumentos e modernas técnicas, 

além de planejamento e procedimentos próprios, promovendo uma forma descentralizada de 

funções. Evidencia-se a necessidade de que a Administração Pública conceda oportunidades 

com relação à submissão às normas constitucionais e se certifique que os direitos dos cidadãos 

sejam garantidos. 

 

2.2 Caracterizações dos Serviços Públicos 
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Ao conceituar serviços, Gronroos (1996) esclarece que a concepção de serviços 

estabelece uma ideia de trabalho ou ofício um tanto quanto volátil, uma vez que a interação 

entre cliente e empregados se dá não só de uma forma sociável como também acontece por 

meio de recursos físicos ou serviços prestados. Para o autor, é assim que se estabelece essa 

interação pela qual é fornecida uma solução ao problema do cliente.   

 Segundo Meirelles (1990), serviço público é classificado como uma função prestada 

pela Administração ou pelos agentes públicos, conforme normas e diretrizes estatais, com o 

intuito de atender necessidades primárias ou secundárias da sociedade, ou básicas preferências 

do Estado. A Constituição atribui à Administração Pública a ação de prestar de serviços 

públicos.  

Conforme Laraich (2002), o setor de serviços vem crescendo consideravelmente no 

Brasil e no âmbito internacional e assumiu previamente uma posição de destaque na economia 

de países desenvolvidos e emergentes. Em setores da economia caracterizados por sua alta 

competitividade, a prestação de serviços tem sido peça chave para introduzir inovação e 

diferenciação, acompanhando a evolução da tecnologia no mundo. No final dos anos 80, a 

abertura do setor econômico brasileiro permitiu grandes mudanças no cenário industrial, dentre 

elas, a relevância no ramo de prestação de serviços considerando a qualidade.  

Relativamente a isso, assim se manifesta Las Casas (2006): 

 
... os clientes estão tornando-se cada vez mais sofisticados. Apesar de o Brasil 

estar aquém do desejado, em alguns movimentos de consumidores já se 

percebe maior manifestação de luta por seus direitos. Na área de serviços, o 

nível de insatisfação é ainda maior, pois, em virtude de serem raros os bons 

profissionais prestadores de serviços, a área apresenta grandes oportunidades 

e desafios. (LAS CASAS 2006. p. 14) 

 

 O autor faz alusão à insatisfação crescente da clientela do novo panorama industrial e  

chama-nos atenção para o fato de que a competência profissional é uma característica rara nessa 

nova era cheia de desafios. Nesse sentido, infere-se que, concomitante ao surgimento desse 

usuário de serviços cada vez mais requintado e repleto de novas exigências, há de se empenhar 

o profissional no sentido de aprimorar suas qualidades a fim corresponder à moderna demanda 

social. 

 Para Gonçalves e Oliveira (2007), o público-cliente ao avaliar a qualidade do serviço e 

o resultado obtido, associa essa imagem com a do órgão, necessitando assim de uma contínua 

monitoração e avaliação do atendimento. São esquematizados modelos de atendimento ao 

público onde elementos como: tempo de resposta, confiabilidade, atendimento, relacionamento, 

correção na execução das tarefas, tipo de resposta do serviço, oportunidade da resposta, 

instalações físicas e demais recursos disponíveis e operadores, permitem o aperfeiçoamento do 

contato entre a instituição e o público.  

 Atender bem ao público é um desafio onde fatores como ambiente, comunicação visual,  

organização, local e outros fazem parte de um modelo básico para promover a excelência da 

relação da organização com o público. 
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Morales e Ferreira (2011) destacam que questões presentes nos atendimentos aos 

clientes nas organizações identificam deficiências mais comuns encontradas no relacionamento 

do órgão com o cliente. A indiferença do atendente é um dos principais motivos que causam a 

evasão de usuários. O método certo de treinamento do colaborador o permite estar preparado 

para situações em que o atendimento ao consumidor ocorra de forma profissional, com clareza 

nas informações prestadas, cordialidade, serenidade, paciência e equilíbrio, passando confiança 

de que o negócio é realmente eficiente, fazendo com que o mesmo se sinta importante e ao 

concluir a negociação saia satisfeito, evitando frustrações no atendimento. Busca-se evitar 

decepções dos clientes para manter uma boa imagem. 

 

2.3 Prestação de serviços com qualidade 

 

Para Laraich (2002), gerenciamento de qualidade é o nome dado à administração focada 

na qualidade de produtos e serviços.  Essa forma de administração começou no Japão nas 

décadas de 40 e 50, trazendo um olhar mais atento à qualidade, o que provocou 

consequentemente o grande êxito das empresas daquele país.  

Essa conquista das companhias japonesas é vista como um sucesso devido não só à 

competição por preços baixos, como também pela excelente qualidade dos serviços, tornando 

o perfil das companhias japonesas altamente confiáveis.  

Sobre esse aspecto, corroboram os autores Vieira e Carvalho (1999). O mundo decidiu 

copiar o exemplo japonês na busca por um modelo aperfeiçoado da qualidade de produtos e 

serviços. Ou seja, as técnicas japonesas serviram de padrão a outros países, levando inspiração 

baseada no ideal eficiente de administrar e proporcionando alto padrão de qualidade em geral. 

Seguindo essa linha de pensamento, esse posicionamento é ratificado em Laraich (2002). 

As técnicas japonesas de administração de qualidade inspiraram outras organizações no 

mundo a adotarem padrões de qualidade em seus produtos e serviços. Com aumento da 

competitividade no âmbito mundial, as organizações passaram a usar estudos de gerenciamento 

de qualidade e satisfação do cliente como importante meio para o alcance do destaque no 

mercado em meio às concorrentes (LARAICH, 2002). 

Destarte, para tornar a companhia mais produtiva de forma a garantir a qualidade 

almejada tanto pelo fornecedor quanto pelo usuário dos serviços, pode-se recorrer a diversos 

programas acessíveis e de baixo custo. Tal iniciativa, portanto, trará bons resultados, 

independente da aplicação de grandes recursos no investimento. Seguindo essa linha de 

raciocínio, o investimento na qualidade está intimamente ligado ao aprimoramento dos padrões 

de administração das companhias. 

 Partindo para a noção de qualidade na prestação de serviços, e o seu surgimento com a 

queda do modelo burocrático da administração, Lessa (2000) mostra como a Qualidade Total 

traz inovações para a burocracia. Esta é considerada óbice para o processo de desenvolvimento 

das organizações. Originando-se no final do século XIX, atuando primeiramente nos sistemas 

organizacionais públicos e posteriormente no sistema privado, o sistema burocrático foi 

surgindo no início da Revolução Industrial. As disfunções do modelo burocrático permitiram a 

supressão das potencialidades do indivíduo, tornando-o inadequado diante das transformações 

organizacionais. Apesar de utilizar ferramentas modernas de gestão, traços burocráticos ainda 

predominam nos programas de qualidade conclui o autor. 
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O investimento em pesquisas, métodos e estratégias de desburocratização são utilizados 

tanto para a evolução e melhoria contínua quanto para evitar os desvios de qualidade.  

Destacando as bases estruturais da esfera pública, que é a política, mostram-se 

necessárias várias alterações no setor público brasileiro, dentre elas a supressão de vícios e a 

reforma de normas ultrapassadas vigentes. 

 Segundo Dussault (1992):  

 
As organizações de serviços públicos dependem em maior grau do que as 

demais do ambiente sociopolítico: seu quadro de funcionamento é regulado 

externamente à organização. As organizações públicas podem ter autonomia 

na direção dos seus negócios, mas, inicialmente, seu mandato vem do 

Governo, seus objetivos, pelo menos os gerais, são fixados por uma autoridade 

externa. (DUSSAULT, 1992, p.13) 
 

 Trata da subserviência do âmbito organizacional aos setores político-externos, nesse 

quesito, na existência de uma relação de submissão que ratifica os vínculos institucionais cabe 

à subordinação e a observação das normas vigentes. 

 Para Souza e Mello (2013), o poder político interfere nas instituições públicas de forma 

que permita serem mantidas as mesmas características básicas comuns às demais organizações, 

que acrescentam, todavia, algumas características como, por exemplo: apego a normas e 

costumes, valorização excessiva da hierarquia, relacionamento de paternalismo, busca 

exacerbado pelo poder, dentre outras. Tais aspectos são relevantes na forma de definir os 

procedimentos internos, no conceito de renovação e aperfeiçoamento, na concepção das 

convicções, preceitos institucionais e políticas de recursos humanos. É necessário que a 

contratação dos agentes públicos esteja inserida em um contexto que possa avaliar tais 

potencialidades e não somente o conhecimento acadêmico dos mesmos. 

 

3 – METODOLOGIA 

 

 A parte metodológica deste artigo foi desenvolvida por meio de uma pesquisa 

bibliográfica com abordagem qualitativa, com a busca de artigos em diversos portais de 

pesquisas, institutos de polícia, portais do governo e veículos de comunicação do âmbito 

nacional e internacional.  

 A pesquisa pretende abordar os fenômenos que cercam o setor de identificação 

brasileiro, focando em elementos tecnológicos, problemas decorrentes na falta de segurança e 

uma visão sociocultural no contexto internacional sobre o documento de identidade. 

 

4 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1. O Histórico dos Processos de Identificação e sua Implementação no Brasil 

 

 Para Araújo e Pasquali (2006), o processo de identificação civil sofreu inúmeras 

transformações, desde a descrição de características do corpo até fotos ou sinais que pudessem 

diferenciar um homem do outro, tornando-o único. No período que antecedeu o século XX, os 
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meios utilizados para se identificar um indivíduo eram em sua maioria pelo uso do nome, 

fotografia e antropometria, no entanto, tratavam-se de métodos ineficientes que muitas vezes 

incorriam na condenação de pessoas inocentes em detrimento de sua semelhança com 

criminosos. Somente em 1926 iniciou-se oficialmente o uso da identificação datiloscópica 

através das descobertas de Harold Cummins, que conduziu os estudos do sistema datiloscópico 

no Federal Bureau of Investigation nos Estados Unidos. 

 Motomura (2018) detalha que, no Brasil, antes do século XIX, portar um documento no 

âmbito social era raro. A Igreja Católica registrava cidadãos em diversos eventos como, óbitos 

e casamentos. Os primeiros cartórios foram instituídos por volta de 1875. Em 1888 o Estado 

passou a fazer registos de nascimento, casamento e mortes, de forma obrigatória. Assim 

surgiram os primeiros esboços do processo de registro civil da população.  

 O processo de identificação priorizou os criminosos para depois passar a identificar os 

brasileiros que viajavam para o exterior e, por fim, o restante da população. O primeiro RG 

brasileiro foi expedido em 1905, por Edgard Costa, o então presidente do setor de identificação 

e estatística da polícia do Distrito Federal, época que o Estado do Rio de Janeiro era a capital 

federal. Neste documento além de conter nome e filiação, contava com o detalhamento das 

características físicas, impressões digitais e descrições de particularidades como cicatrizes e 

tatuagens. MOTOMURA (2018)  

 Inicialmente, as carteiras de identidade eram emitidas no Estado do Rio de Janeiro pelo 

IPF (Instituto Pereira Faustino). Anos mais tarde essa função foi passada para o IFP (Instituto 

Félix Pacheco) e atualmente, para o DETRAN” (COSTA, 2011).  

 No presente, o Instituto de Identificação Félix Pacheco (IFP), subordinado à Polícia 

Civil do Rio de Janeiro, é a instituição habilitada em impressões digitais. Criado no ano de 

1902, o antigo gabinete de identificação e estatística da polícia do Distrito Federal, teve seu 

nome mudado em 1941 em tributo a Félix Pacheco, precursor do uso da datiloscopia no setor 

de identificação no Brasil. Fonte: Polícia Civil  

 Atualmente, as identidades são emitidas no estado do Rio de Janeiro pelo Departamento 

de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (DETRAN/RJ), e nas demais regiões do Brasil por 

órgãos diferentes. Cada estado expede um Registro Geral (RG) com seu respectivo número.  

 Aos poucos, alguns aspectos relativos ao processo de identificação sofreram 

modernizações com os avanços tecnológicos. Desses procedimentos destacam-se o uso de tintas 

para coletas de digitais, que foi substituído pelo scanner biométrico, as assinaturas à caneta 

deram lugar à assinatura digital e as fotografias que antes eram fixadas nos formulários agora 

são capturadas no ato do atendimento. Tais procedimentos contribuíram para a rapidez na 

expedição do documento.  

 Em mais um passo para alcançar a modernização, o poder executivo sancionou a Lei 

13.444, em 11 de maio de 2017, onde é criada a Identificação Civil Nacional (ICN). Trata de 

uma unificação nacional dos sistemas de identificação, possibilitando que haja apenas um 

número válido em todo o território nacional, inserindo em um mesmo documento, os números 

de Cadastro de Pessoas Físicas, títulos de eleitor dentre outros. O governo brasileiro informou 

que a implementação do documento único será feita de forma gradual e seu orçamento será 

gerido pelo Tribunal Superior Eleitoral. A referida lei torna-se o modelo mais moderno 

implementado no sistema de identificação brasileiro e é uma proposta para corrigir falhas 

ocorridas nos sistemas anteriormente utilizados.  
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 O governo federal instituiu, em 2018, o DNI - Documento Nacional de Identificação. 

Previsto no Decreto nº 9.278/2018 válido nacionalmente. Este documento reúne os dados de 

outros documentos como CPF, título de eleitor, certidão de nascimento ou casamento. A 

intenção é promover a desburocratização, aproximar o usuário do uso da tecnologia digital e 

integrar bancos de dados de vários sistemas. Ainda implementado de forma experimental, o 

DNI, provisoriamente, reúne dados do CPF e do Título Eleitoral, futuramente agregará outros 

documentos como carteira de identidade, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), cartão de 

SUS, etc. (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO). 

 Sendo assim, o público em geral está mais acessível às organizações que prestam 

serviços de identificação, devido, não somente à sua modernização, mas também às facilidades 

e celeridade para adquirir uma primeira ou segunda via do RG.  

     

4.2. Os Avanços Tecnológicos Através da Biometria 

 

 Para Gregorin (2017), destacam-se no período pré-histórico, mais precisamente na 

região da Babilônia, os primeiros traços de utilização da biometria como método de fazer a 

identificação dos indivíduos. Na China, as digitais eram usadas como registros dos artesãos em 

vasos, para possibilitar a associação do artista com as obras. Antes mesmo de ser confirmado 

com evidências científicas, o uso das impressões digitais era comum no mercado, pois tornava 

confiável uma transação comercial.  

 Nas colônias inglesas da Índia, Sir William Herschel exigia a impressão das digitais de 

seus sócios nos contratos, firmando-os. Segundo ele, a prática traria mais valor às assinaturas. 

Anos mais tarde, em 1903, o processo de coleta de impressões digitais deu-se de forma 

sistemática, com a finalidade de compor uma espécie de banco de dados, facilitando a 

identificação de pessoas que cometeram crimes na cidade de Nova York. Após vinte anos, 

através do Congresso Americano, foi criada a Divisão de Identificação do FBI, que tornou 

oficial e válida a prática biométrica, mostrando eficiência na identificação de criminosos e 

foragidos. No ano de 1946, o FBI já havia cadastrado manualmente em cartões de identificação 

mais de 100 milhões de impressões digitais.  (GREGORIN, 2017) 

 A tecnologia biométrica tornou-se acessível e eficiente, não somente no processo de 

identificação civil, mas também no setor privado. Conforme Santos (2018), numa tentativa de 

aumentar a segurança em condomínios, a biometria se popularizou entre empreendimentos 

comerciais e residências. Agilizando a entrada e a saída de moradores de condomínios, a 

tecnologia mostrou-se mais eficiente e segura. 

 Gregorin (2017) explica ainda que, atualmente, a biometria conta com um sistema 

completamente automatizado, com redução de custos operacionais e rapidez na investigação de 

pessoas envolvidas em crimes. O Sistema de Identificação Digital Automatizado (AFIS), 

originado nos anos 80 no Japão, vem facilitando o trabalho das autoridades e complicando as 

ações de estelionatários. A tecnologia biométrica pode ser utilizada em qualquer parte do corpo, 

desde que possua um sistema e estrutura própria.  

 O processo de cadastramento é dividido em quatro etapas: (i) Captura – onde é coletada 

a digital no leitor e efetuado o seu registro para comprovação da identidade; (ii) Extração - é a 

parte onde os dados coletados são transformados em padrões identificáveis pelo método de 

atuação, onde cada procedimento usa um padrão próprio de tradução, permitindo uma análise 
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confiável e rigorosa ao transformar as imagens em bits codificáveis pelo sistema; (iii) Criação 

de Padrão - Após traduzidas da linguagem programática para computacional, é criado pelo 

sistema um modelo único, usando as informações reconhecidas pelo sistema; (iv) Comparação 

– Depois de formados os padrões é feita uma análise combinatória de modo a comprovar a 

eficiência com a qual as informações foram captadas. Havendo falhas neste processo, devido 

às informações de baixa qualidade, o procedimento poderá ser refeito quantas vezes necessário, 

até que haja conferência. 

 Segundo Moura (2017), a implementação de um sistema de reconhecimento pela íris, 

tem início no ano de 1936, com os estudos do oftalmologista Frank Burch. Os Doutores Flom 

e John Daugman foram os responsáveis pela composição de um algoritmo capaz de modernizar 

o processo de identificação através da íris.  

 No ano de 1993 o protótipo começou a ser testado e implementado com sucesso em 

1995, pela Agência de Defesa Nuclear Americana. O sistema foi patenteado pelo Dr. Daugman 

em 1994 e no ano seguinte já estava disponível no mercado.  Este sistema de reconhecimento 

pela íris tornou-se um dos processos biométricos mais seguros no sistema de identificação 

humana.  

 A biometria por reconhecimento de íris tem sido bastante utilizada em cenários como: 

restrição de acesso em indústrias, condomínios, escolas, dentre outros; acesso a fronteiras e 

controle de imigração na região do Golfo Pérsico; acessibilidade a aeroportos no Canadá e nos 

Estados Unidos, por exemplo; controle de presídios nos Estados Unidos; e uso de caixas 

eletrônicos (GARCIA, 2009). 

 Uma pesquisa do Ministério da Justiça estima que 21% dos cidadãos, podem ter suas 

impressões digitais desgastadas, em virtude do exercício da profissão. Diante disso, sugeriu-se 

a implementação e o cadastro da íris do olho, como alternativa para tornar o processo mais 

seguro (MARIZ, 2015). 

 A tecnologia biométrica, seja datiloscópica ou de reconhecimento pela íris, mostrou 

eficiência e segurança nos setores de identificação, para tanto, seu uso não se restringiu aos 

sistemas de identificação no âmbito governamental, mas se popularizou e contribuiu para o 

fortalecimento da segurança de aeroportos, presídios e condomínios em todo o mundo.    

 

4.3. Estelionato e Roubo de RGs 

 

 Juntamente com a modernização tecnológica dos meios de comunicação e transações 

financeiras, também houve aprimoramento e modernização nos roubos, fraudes e estelionato. 

 Mariz (2015) explica que devido às falhas do sistema nacional de identificação civil, e 

a possibilidade legal de se expedir um documento de identidade em cada estado brasileiro, o 

risco de fraudes é frequente e facilitado. Em meio aos escândalos de corrupção e prejuízos 

bilionários aos cofres públicos, as perdas resultantes desse tipo de golpe no Brasil, variam entre 

R$ 5,82 a R$ 11,53 bilhões. Tal prejuízo foi estimado por cálculos do Ministério da Justiça, 

juntamente com a Universidade de Brasília (UnB), utilizando registros do ano de 2012.  

 Conforme dados do Serasa Experian, no período entre janeiro e novembro do ano de 

2017, foram registradas 1,8 milhão de tentativas de roubo no Brasil, um aumento de 9,5% se 

comparado à mesma época do ano anterior.  
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 No Brasil, a cada 16 segundos há uma tentativa de golpe. Dentre os principais esforços 

para o cometimento de fraudes registrados são: Aquisição de aparelhos celulares com 

documentação falsa ou roubada; o uso de cartões de crédito, quando o estelionatário adquire 

um cartão de crédito através de um RG falso ou proveniente de roubo, deixando o prejuízo para 

o dono do cartão; financiamento de produtos eletrônicos – ao comprar um produto (celular, TV, 

etc.) o golpista faz uso de uma identidade falsa ou roubada; contas bancárias - o estelionatário 

utiliza o documento falso ou roubado para abrir uma conta no banco no nome da vítima, e faz 

uso de todos os benefícios oferecidos (cheques, cartões de crédito, etc.); aquisição de veículos 

- o estelionatário adquire um veículo usando um documento falso ou roubado; abertura de 

empresas - com documentos falsos o golpista pode abrir firmas e dar continuidade a aplicação 

de golpes no mercado. 

 Outro problema decorrente de casos de roubo de identidade é a contratação de produtos 

e/ou serviços por um indivíduo que faz uso de um documento furtado.  

 Para Lima (2014), assim que um indivíduo percebe que foi vítima de um contrato 

fictício, inicia-se um doloroso processo de busca para provar sua inocência, já que a organização 

que forneceu o produto, na maioria das vezes nega a existência da fraude, classificando a vítima 

como irresponsável, intencionado a descumprir as obrigações do contrato. O uso de identidades 

furtadas em contratações tem se tornado comum e facilmente concretizável, isso se dá através 

das ineficiências do sistema de identificação nacional. Destaca-se aqui o descaso das empresas 

no ato da contratação, permitindo a comercialização de produtos ou serviços por telefone ou 

internet, dispensando qualquer assinatura por ambas as partes do contrato. 

 Mesmo tomando as precauções exigidas, o cidadão brasileiro corre iminente risco de 

tornar-se vítima desses crimes. É sabido que diversas instituições de setores, tanto públicos 

como privados, exigem cópias de todos os documentos, porém, o cidadão fica impossibilitado 

de saber qual o destino dos mesmos. Por exemplo, no preenchimento de passagens de uma 

empresa de ônibus ou de um cupom promocional, não é possível saber se posteriormente, os 

papéis foram eliminados de forma correta. Descartados no lixo ou não, os dados podem ficar 

vulneráveis e chegar facilmente nas mãos de estelionatários. 

 

4.4. As Carteiras de Identidade no Âmbito Internacional  

 

 Internacionalmente, os processos de retirada de documentos de identidade variam de um 

país para outro e podem ter valores e níveis de necessidade diferentes se comparados com o 

público brasileiro. 

 Segundo Lorenzetto (2018), muitos países não fazem uso de cédulas de identidade, 

como a Inglaterra, por exemplo. Na França e na Itália a carteira de identidade existe, mas os 

cidadãos não são obrigados a usá-la.  

 Em países como Austrália, Dinamarca, Noruega, Nova Zelândia, Filipinas, Canadá, 

dentre outros, a documentação escolar, bancária, passaportes e carteira de habilitação, são 

válidos e aceitos pelas instituições. Na Inglaterra, por conta de sua cultura liberal, apresentar 

uma carteira de identidade é considerado um ato que infringe a soberania. Entre o público 

britânico há o entendimento de que possuir esse tipo de documento não é vantagem para o 

indivíduo, e sim para a polícia, para os criminosos e para empresas de tecnologia biométrica. 

Assim, eles se sentem mais seguros e livres, não fazendo parte de um sistema que, 
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possivelmente, pode deixar seus dados expostos para supostos estelionatários e aumentando 

lucros de companhias biométricas.  

 Peirano (2009) destaca que nos EUA o documento de identidade é facilmente 

substituído pela carteira de habilitação. A certidão de nascimento é o formulário que origina os 

demais documentos dos cidadãos brasileiros. Nos EUA, o Social Security Number, considerado 

o principal documento de identificação utilizado pelos americanos, é preservado com o máximo 

de segurança. A população americana porta pouquíssimos documentos ao longo de suas vidas. 

 Na Alemanha, a cédula de identidade eletrônica tem a maior parte das informações 

visíveis (fotos e assinaturas), omitidas e compactadas, agrupadas em um microchip, 

contribuindo para tornar o sistema mais seguro. Caso solicite, o cidadão pode inserir as imagens 

de duas de suas impressões digitais. As informações são transmitidas para equipamentos de 

órgãos da polícia ou alfândega. Caso deseje, o cidadão alemão pode usar a funcionalidade "eID" 

do documento com o fim de obter a leitura de seus próprios dados em dispositivos particulares 

(REPRESENTAÇÕES ALEMÃS DO BRASIL, 2018). 

 As carteiras de identidade e Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) não existem no Japão. É 

comum o uso de carteiras de motorista, do sistema de saúde, ou Juki Card. No entanto, nos 

próximos anos o público japonês contará com um novo sistema de identificação denominado 

My Number. O Cartão exibirá na frente, dados contendo foto, nome do cidadão, sexo, endereço, 

dados de nascimento; e no verso a identidade numérica definitiva válida em todo o território 

japonês (IPC DIGITAL, 2015).   

 Destaca-se a visão cultural que alguns povos possuem com relação aos documentos de 

identidade. Para alguns, é algo que ameaça a soberania e para outros, desperdício de dinheiro 

público.  

   

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Após o levantamento bibliográfico, foram desenvolvidos tópicos que abordam: as 

origens e o histórico do processo de identificação no Brasil; a importância da biometria como 

tecnologia e segurança no âmbito público e privado; dados que relevam índices de fraudes 

envolvendo falhas no sistema de identificação brasileiro; e a desfuncionalidade da carteira de 

identidade no âmbito internacional.  

 Nos aspetos destacados no contexto que trata das origens dos sistemas de identificação, 

observa-se a forma simultânea com que a tecnologia se associou à evolução do sistema, 

permitindo um processo de desburocratização no âmbito da administração pública e rapidez na 

identificação dos cidadãos brasileiros. 

 Com a evolução da tecnologia biométrica através dos tempos e a busca pela segurança 

como um objetivo a ser alcançado, permitiu descobertas inovadoras não somente para o uso no 

âmbito da identificação civil, mas também nos setores privados trazendo o uso da biometria 

para controle de acesso em aeroportos, presídios e diversas empresas. 

 Juntamente com a inovação tecnológica no sistema de identificação civil brasileiro, o 

surgimento de falhas de segurança e a evolução cibernética da criminalidade, permitiram que 

fossem expostos variados problemas decorrentes do descuido dos cidadãos com os documentos, 

falta de seriedade de empresas nas contratações e como o sistema de identificação deixa o 

público suscetível às fraudes. 
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 O último tópico possibilitou a compreensão da importância que outros países atribuem 

ao documento de identidade. Observou-se a ausência do uso de RGs em diversos países 

desenvolvidos, sendo considerados por muitos como inútil ou ameaça à soberania. 

 

6 – CONCLUSÃO 

 

 Em virtude dos dados coletados, tanto para o referencial teórico quanto para a pesquisa 

bibliográfica, o foco deste artigo foi destacar, ainda que indiretamente, o funcionamento da 

Administração Pública no setor de identificação civil brasileiro.  

 Como visto na parte teórica, os órgãos públicos devem buscar constantemente pela 

melhora na qualidade dos atendimentos dos serviços públicos, pela eficiência na gestão pública 

e se esforçar ao máximo para obedecer aos princípios constitucionais.   

 Infere-se que a solução para os problemas decorrentes da burocracia e do atraso no uso 

das tecnologias nos sistemas de identificação brasileiro, convida a um olhar comparativo com 

outros países, que apesar de mais desenvolvidos, julgam caro e inútil portar esse tipo de 

documento, e ainda assim, são considerados mais seguros que o Brasil.   

 Ao fazer uma análise direta, partindo da população brasileira, observa-se que por mais 

que o governo implemente sistemas mais modernos que custam caro aos cofres públicos, ainda 

é absurda a quantidade de documentos que o Estado obriga ao cidadão portar. Além disso, 

algumas instituições exigem, desnecessariamente, muitos documentos para procedimentos 

básicos como por exemplo, abrir uma conta em uma loja. Por outro lado, há o descaso de outras 

empresas, ao efetuar vendas por telefone sem exigir assinatura ou alguma outra forma de se 

certificar de que aquela pessoa é a própria e não um golpista. 

 Sendo assim, torna-se imprescindível a efetiva mudança proposta pela Lei N º 13.444, 

de 11 de maio de 2017, que unifica os sistemas de identificação em todas as unidades da 

federação, sendo como primeiro passo para reduzir a circulação desnecessária dessa grande 

quantidade de documentos que o brasileiro é forçado a transportar. Essa primeira medida já 

reduzirá a burocracia e abrirá caminho para a prevenção e o combate aos prejuízos causados 

pelos criminosos usurpadores de documentos de identidade.   

 Propõe-se, neste trabalho, que haja um realinhamento na estrutura da Administração 

Pública, com o intuito de elevar as transformações nos processos de emissão de documentos, 

fazendo o uso de tecnologias mais modernas e seguras, como a tecnologia biométrica de 

reconhecimento da íris, buscando uma compatibilização e desburocratização desde o primeiro 

documento do cidadão, para então seguir de forma mais abrangente rumo ao alcance da 

melhoria da qualidade na prestação de serviços de identificação.  
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