1967

Aprovação
(Approval)

Direto

Indireto

Relação
(Relation
with)

x

Senador
Pedro Simon

x

Institui o número único de registro de identidade civil e dá outras
providências

Cria o cartão de identidade cadastral, e dá outras providências

Propositor(es)
Resumo (Abstract)
(Proposer)

LEGISLAÇÃO FEDERAL (Federal Legislation)

Decreto 61430 / 1967

1997

Direto

Palavra-chave usada na
busca (Keywords in the Fonte (Source)
research)
"Registro de identidade
Senado/SICON
civil"

Lei 9454 / 1997

2010

Senado/SICON

Senado/SICON

Senado/SICON

Senado/SICON

x

Brasil

Brasil

Decreto 99678 / 1990

Decreto Legislativo 41 /
1951

Decreto 14254 / 1943

1990

1951

Decreto de Lei 8343 / 1945 1945

Decreto 16572 / 1944

2009

Direto

Indireto

Indireto

Permite a inclusão no Registro de Identidade Civil e na Célula de
Dep. Lindomar
Identidade de campo destinado a identificar a pessoa com
Barbosa Alves
deficiência.

Acrescenta dispositivo à Lei nº 9.454, de 7 de abril de 1997, para
Dep. Vicente
dispor sobre documento único para as pessoas com deficiência. "Documento único"
Paulo Da Silva
Institui a Carteira Nacional de Deficiente Físico.

x

Aprova a Estrutura Regimental do Ministério da Educação e dá
outras providências.

Brasil

Brasil

Projeto de Lei 5466/2009

Direto

Brasil

Observações (Remarks)

Senado/SICON

x

Alterou a Lei Ordinária 4503 de
30/11/1964
Alterada pela Lei: 12058 de
13/10/2009
Regulamentada pelo Decreto:
DEC 7166 de 05/05/2010

Aprova o Regimento do Serviço de Biometria Médica do Instituto
Nacional de Estudos Pedagógicos (M.E.S.)

Senado/SICON

x

Brasil

2005

Indireto

Revogada pelo Decreto 99678 de
08/11/1990
Norma alteradora Decreto 16572
de 11/09/1944
Alterou o Decreto 14254 de
10/12/1943
Revogada pelo Decreto 99678 de
08/11/1990

x

Modifica o regimento do Serviço de Biometria Médica, do instituto
Biometria
Nacional de Estudos Pedagógicos.

Senado/SICON

Apense ao PL-5309/2009.

"Registro de identidade
civil"

Decreto 7166 / 2010

Abrangência
Legislação (Legislation)
(Coverage)
Brasil
Brasil
Brasil

Brasil

"Registro de identidade
Cria o Sistema Nacional de Registro de Identificação Civil, institui civil"; "registro de
seu Comitê Gestor, regulamenta disposições da Lei no 9.454, de 7 identificação civil";
"documento de
de abril de 1997, e dá outras providências.
identidade civil"

x

Biometria

Senado/LexML

Apensedo ao PL-2252/2007

Projeto de Lei 5309 / 2009

2007

x

Brasil

Projeto de Lei 2252 / 2007

Direto

Biometria

Indireto

x

Transfere o serviço de biometria média do Instituto nacional de
Estudos Pedagógicos para o Departamento Nacional de Saúde

Câmara dos
Deputados

Apensedo ao PL-5309/2009.
Apensado ao PL-3802/2004

Brasil

2005

Brasil
1943

Indireto

x

Biometria

Câmara dos
Deputados

Apensado ao PL-5297/2005 e
Apensados PL-5991-2005

Projeto de Lei 5920 / 2005

Brasil

1944

Indireto

x

Mantém decisão do tribunal de contas recusando o registro ao
termo de contrato celebrado entre o Ministério da Educação e
Saúde e a firma construtora Irmãos Pangella limitada, para
execução de obras no serviço de biometria medica, no Distrito

Biometria

Senado/LexML

Brasil

Concede o passe livre para as pessoas portadoras de
Dep. Neilton
necessidades especiais no transporte intermunicipal e municipal;
Mulim Da
x
exige a inclusão de identificação da condição de pessoa com
Costa
deficiência e obriga a reserva de dois assentos nos ônibus de
Altera os artigos 1º e 6º da Lei nº 9.454, de 7 de abril de 1997,
Dep. Armando que institui o número único de Registro de Identidade Civil e dá
"Registro de identidade
Alves Júnior outras providências. Fixa o prazo de validade da identidade por 10 civil"
(dez) anos, devendo ser renovada para atualização ou se houver

138

Dep. Reinaldo Dispõe sobre o prazo de validade da carteira de identificação
Santos E Silva pessoal.

x

Apensado ao PL-5920/2005

Indireto

Câmara dos
Deputados

2005

Apensados PL 1931/1999, PL
5920/2005, PL 4830/2009

Projeto de Lei 5991 / 2005

Câmara dos
Deputados

Apensado ao PL-5297/2005

Brasil

Câmara dos
Deputados

Apensado ao PL-5297/2005.
Apensado PL 2368/2000

Sen. Federal
Pedro Simon

Câmara dos
Deputados

Apensado(a) ao(a): PL-1931/1999

Indireto

x

Câmara dos
Deputados

x

2005

Revoga a Lei nº 9.454, de 7 de abril de 1997. Que institui o
número único de registro de Identidade.

x

Senado/Agência
Senado

Projeto de Lei 5297 / 2005

Acrescenta artigo à Lei nº 9.454, de 7 de abril de 1997. Dispõe
que o número único do registro de identidade será atribuido à
pessoa, desde o nascimento.

"Registro de identidade
civil"; "registro de
identificação civil"

Brasil

Indireto

Institui o numero único de registro civil e dá outras providências

Direto

1999

Indireto

Sen. Pedro
Simon

Institui a gratuidade do fornecimento de Carteira de Identidade, do
"registro de identidade
Cartão de Registro no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da
civil"
Fazenda, do Registro Civil de Nascimento e da Certidão de Óbito.

2009

Projeto de Lei 1931 / 1999

2000

Direto

Sen. Odacir
Soares

Projeto de Lei 4830 / 2009

Brasil

Projeto de Lei 2368 / 2000

1995

Indireto

Sen. Pedro
Simon

Brasil

Brasil

Projeto de Lei do Senado
32 / 1995

1997

Indireto

Senado/LexML

Senado/LexML

x

x

Prorroga o prazo previsto no art. 6º da Lei nº 9.454, de 7 de abril
de 1997. Prorroga por mais 5 (cinco) anos a validade de todos os
x
documentos de identificação que não atendam à Lei que instituiu
o número único de Registro de Identidade Civil.
Altera e revoga dispositivos da Lei nº 9.454, de 7 de abril de 1997,
que institui o número único de Registro de Identidade Civil, e dá
x
outras providências. Autoriza a União a firmar convênios com os
estados e o Distrito Federal para implementar o número único de

Brasil

Projeto de Lei do Senado
68 / 1997

2002

Dep. William
Boss Woo

Brasil

Projeto de Lei do Senado
76 / 2002

Modifica o art. 1º da Lei nº 9.454, de 7 de abril de 1997, que
Dep. Joaquim "Institui o número único de Registro de Identidade Civil e dá
"Documento único"
De Lira Maia outras providências." Reúne no Documento Único de Identificação
todos os documentos de identificação dos cidadãos.

"Registro de identidade
civil" ; "registro de
identificação civil";
"documento de
identidade civil"

Direto

Apensado ao PL-5034/2005

2010

Câmara dos
Deputados

Projeto de Lei 7902 / 2010

Apensado ao PL-308/1995
Apensados PL 7819/2010, PL
7902/2010

Dep. Carlos
Frederico
Theodoro

Câmara dos
Deputados
Indireto

x

2005

Inclui dados na carteira de identidade e dá outras providências.

Projeto de Lei 5034 / 2005

Dep. Roberto
Jefferson
Monteiro
Francisco
Vicente
Augusto
Caropreso

Brasil

Prorroga o prazo previsto no artigo 6º da Lei nº 9454, de 07 de
abril de 1997 (Institui o número único de Registro de Identidade
Civil).

Brasil

Brasil
Brasil
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Indireto

Indireto

1995

2010

Projeto de Lei 308 / 1995

Projeto de Lei 7819 / 2010

Direto

Brasil

Brasil

1995

Indireto

Projeto de Lei 496 / 1995

2003

Direto

Brasil

Projeto de Lei 664 / 2003

1996
Indireto

Direto

Brasil

Projeto de Lei 2319 / 1996
2009
Indireto

2010

Brasil
Projeto de Lei 4751 / 2009
2005

Projeto de Lei 8016 / 2010

Brasil
Projeto de Lei 5520 / 2005

Direto

Brasil

Brasil

1991

"Registro de identidade
civil"

"Documento único"

x

Câmara dos
Deputados

Câmara dos
Deputados

Câmara dos
Deputados

Câmara dos
Deputados

x

Apensado ao PL-664/2003

x

Apensado(a) ao(a): PL-5034/2005

Apensados PL 438/1995 / PL
1535/1999 / PL 2088/1999 / PL
4612/2001 / PL 4805/2001 / PL
1877/2003 / PL 3610/2004 / PL
4504/2004 / PL 5034/2005 / PL
5783/2005 /PL 6045/2005 / PL
6210/2005 / PL 6796/2006 / PL
7129/2006 / PL 1493/2007 / PL
3735/2008 / PL 3754/2008 / PL
3819/2008 / PL 4002/2008 / PL
4970/2009

Dep. Genésio Determina a obrigatoriedade de indicação dos tipos sanguíneos
Bernardino de do titular na certidão de nascimento, na cédula de identidade e na x
Souza
Carteira Nacional de Habilitação.

Acresce alínea "h" ao art. 3º da Lei nº 7.116, de 29 de agosto de
Dep. Paulo
1983, que assegura validade nacional as carteiras de identidade
Roberto
regula sua expedição e dá outras providências. Inclui na carteira
Manoel
de identidade, o número do título de eleitor, a zona eleitoral e a
Pereira
seção eleitoral.
Dispõe sobre o registro civil e o documento único de identificação
Dep. Sérgio
da pessoa natural em todo o território nacional e da outras
Arouca
providencias.
Dispõe sobre a cédula de identidade para deficientes visuais. O
Dep. Maria do
Registro de Identidade Civil do deficiente visual conterá
Rosário
informações sobre a deficiência e trará essas informações
Nunes
também em braille.

Câmara dos
Deputados

Câmara dos
Deputados
Câmara dos
Deputados

x

Dispõe sobre a obrigatoriedade de impressão "braile" nas cédulas
de identidade, CPF e título de eleitor. Obrigatoriedade, utilização,
x
método Braille, impressão, carteira de identidade, (CPF), título de
eleitor, facilitação, informações, cego.

"Registro de identidade
civil"
"Registro de identidade
civil"

Câmara dos
Deputados

x

Dep. João
Augusto
Ribeiro
Nardes

"Registro de identidade
civil"

Câmara dos
Deputados

x

x

"Documento único"

"Registro de identidade
Externo Execu Assegura validade nacional as carteiras de identidade, regula sua
civil"; "registro de
tivo Federal
expedição e da outras providencias.
identificação civil"

Projeto de Lei 1068 / 1991

Institui o número de registro único de identidade civil e dá outras
providências
Assegura validade nacional à Carteira de Identidade expedida
pelo Ministério da Defesa.
Inclui o mapeamento genético (DNA) na Carteira de Identidade,
trocando o papel por plástico rígido. Alterando a Lei nº 7.116, de
1983.
Dispõe sobre a criação do DUI - Documento Único de Identidade.
Englobando os dados contidos na carteira de identidade, no CPF,
na carteira de motorista, no titulo de eleitor e nos cartões do PIS e
do PASEP).
Indireto

Brasil

Dep. Pedro
Simon
Poder
executivo
Felix De
Almeida
Mendonça
Dep. Nelson
Roberto
Bornier de
Oliveira

1983

Norma Gerada pela Matéria, LEI
7116 de 29/08/1983

Projeto de Lei da Câmara
89 / 1983

Poder
Legislativo

Senado/SINCON

Brasil

Indireto

x

1983

x

Lei 7116 / 1983

Assegura validade nacional as carteiras de identidade, regula sua
"carteira de identidade"
expedição e da outras providencias.

Brasil

140

Brasil

Brasil

Brasil

Brasil

Brasil

Lei 9049 / 1995

Projeto de Lei 37 / 1991

Projeto de Lei do
Senado 40 / 1986

Projeto de Lei da Câmara
22 / 1976

Projeto de Lei do Senado
472/1999

Projeto de Lei do
Senado 120 / 2007

1996

1995

1991

1986

1976

1999

x

x

x

x

x

x

x

Senador Tião Obriga a gravação da informação sobre a condição de alérgico na "Registro de identidade
Viana (PT / A Carteira de Identidade Civil das pessoas portadoras dessa
civil" ; "registro de
C)
condição.
identificação civil"

Senador
Pedro Simon

"Registro de identidade
civil"; "registro de
Altera dispositivos da Lei nº 9.454, que institui o número único de
identificação civil";
Registro Civil e dá outras providências.
"documento de
identidade civil"

Senado/SINCON

Senado/SINCON

x

x

Projeto de Lei da Câmara
127 / 1974
1975

1974

1989

x

x

x

x

2007

Brasil

Projeto de Lei 1550 / 1996

Brasil

LEI 6206 / 1975

1982

x

x

x

x

Dep. Leopoldo Torna obrigatória a menção do grupo sanguíneo nos documentos
Souz ( PMDB de identificação civil e nas carteiras nacionais de habilitação
x
/ SE )
expedidas pelo Conselho Nacional de Trânsito.

Senado/SINCON

Senado/SINCON

Senado/SINCON

Senado/SINCON

Senado/SINCON

Senado/SINCON

Senado/SINCON

Senado/SINCON

Senado/SINCON

Senado/SINCON

x

Norma gerada: LEI 7084 de
21/12/1982

Norma gerada: PLC 127 de 1974

Apelido PL. 308 de 1971. Norma
Gerada: LEI 6206 de 07/05/1975

PLC 72 de 1989 - Projeto de Lei
da Câmara

x

x

Norma jurídica gerada: LEI 9049
de 1995

x

x

Atribui valor de documento de identidade a Carteira de Jornalista
Dep. Raul
Profissional.
Bernardo
Dep. Ary
Atribui valor de documento de identidade à Carteira de Fiscal de
Kara ( PPB / S
Tibutos Estaduais
P)

Poder
Legislativo

Dá valor de documento de identidade, às carteiras expedidas
Dep. Navarro
pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional, e da outras
Vieira
providências.
Dá valor de documento de identidade as carteiras expedidas
pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional e da outras
providências.

x

Dispõe sobre a comunicação ao serviço de identificação civil de
Dep. Peixoto alteração verificada ou produzida em qualquer dos elementos
"Registro de
Filho
identificação civil"
físicos, rotineiros, da identificação civil, e determina outras
providências.
Dispõe sobre o Sistema Nacional de Identificação Civil, torna
Senador José
"Registro de
obrigatória a identificação civil do cidadão brasileiro e altera o
Ignácio
identificação civil"
código de processo penal no relativo a identificação criminal do
Ferreira
indiciado em inquérito policial
Dep. Antonio Faculta o registro, nos documentos pessoais de identificação, das
Carlos
informações que especifíca. Indexação: obrigatoriedade,
"Registro de
Mendes
colocação, tipo sanguíneo, fator RH, carteira nacional de
identificação civil"
Thame ( PSD habilitação, anotação, disposição, titular, doador, doação, órgãos,
B / SP )
tecido, corpo humano, transplante de órgão.
Dep. Antonio Faculta o registro, nos documentos pessoais de identificação, das
"Registro de
Carlos
informações que especifíca. Indexação: obrigatoriedade,
identificação civil";
Mendes
colocação, tipo sanguíneo, fator RH, carteira nacional de
Thame ( PSD habilitação, anotação, disposição, titular, doador, doação, órgãos, "Carteira de identidade"
B / SP )
tecido, corpo humano, transplante de órgão.
"Registro de
Dep. Celson
Faculta o registro, nos documentos pessoais de identificação, das identificação civil";
Russomann (
informações que especifíca.
"documento de
PPB / SP )
identidade civil"

Brasil

Brasil
Projeto de Lei da
Câmara 137 / 1982

2001

Projeto de Lei 3074 / 1989

Brasil

Projeto de Lei 2483 / 2000

Brasil

Brasil

141

Brasil

Brasil

Brasil

Brasil

Brasil

Projeto de Lei 1538 / 2003

Projeto de Lei 1026 / 2007

Projeto de Lei 1542 / 2007

Projeto de Lei 2780 / 2008

Proposta de Emenda à
Constituição 22 / 2008

37825

2007

2007

2008

2008

x

x

x

x

x

x

Sem. Paulo
Paim

Acrescenta o art. 152-A à Constituição Federal, para determinar a
vedação da cobrança de taxa para emissão de segunda via de
x
documentos pessoais que tenham sido objeto de roubo ou furto.

Walter Brito
Dá às carteiras de identidade estudantil equivalência em relação à
x
Neto - PRB
carteira de identidade nacional.
/PB
Comissão de
Altera a Lei nº 7.116, de 1983, dispondo sobre os procedimentos
x
Legislação
para emissão de carteira de identidade.
Participativa
Altera a Lei nº 7.116, de 29 de agosto de 1983 que "assegura
Paulo Roberto
x
validade nacional às Carteiras de Identidade, regula sua
- PTB /RS
expedição e dá outras providências".
Reinaldo
Isenta de pagamento a retirada da segunda via de documentos da
x
Betão - PL /RJ pessoa que os tiver roubados ou furtados.

x

2003

Acrescenta dispositivos à Lei nº 6.615, de 16 de dezembro de
1978, para dispor sobre a identidade profissional de Radialistas.

"Antropometria"

Projeto de Lei 3078 / 2000

Manuela
D'ávila PCdoB /RS

Aprova o regulamento para a Escola de Educação Física do
Exército.

"Antropometria"

Brasil

x
x

Aprova o Regulamento da Escola Militar

x

Indireto
x

2000

1941
Indireto

x

Projeto de Lei 6079 / 2002

Decreto 7512 / 1941
1934

Indireto

x

Brasil

Brasil
Decreto 23994 / 1934

2009

Indireto

x

ispõe sobre a coleta de amostras de materiais orgânicos para
identificação individual pelo isolamento do DNA, sem ofender ou
Jorge Costa x
violar dispositivos isertos no artigo 5º da Constituição Federal,
PMDB /PA
disciplina procedimentos para a realização de testes de DNA e dá
outras providências.
crescenta dispositivo à Lei nº 7.116, de 29 de agosto de 1983,
que "assegura validade nacional às Carteiras de Identidade,
João Miguel
regula sua expedição e dá outras providências". Forma banco de x
Feu Rosa
dados referentes ao código genético - DNA a serem mantidas
pelos órgãos de identificação.

Brasil

Lei 12034 / 2009

1939

Indireto

x

Biometria

Agência Câmara

Agência Câmara

Agência Câmara

Agência Câmara

Agência Câmara

Agência Câmara

Senado/SINCON

Apensado PL 1467/2007

x

Apensados PL 6079/2002

x

Apensado ao PL-1538/2003

x

x

x

x

x

x

Agência Câmara

Câmara dos
Deputados
Câmara dos
Deputados

Câmara dos
Deputados

Câmara dos
Deputados

Câmara dos
Deputados

x

x

x

x

Transfere o Serviço de Biometria Médica do Instituto Nacional de
Biometria
Estudos Pedagógicos para o Departamento Nacional de Saúde.

Câmara dos
Deputados

Câmara dos
Deputados
Câmara dos
Deputados

Biometria

Biometria

x

Dispõe sôbre os exames de sanidade e capacidade física e dá
outras providências.

Biometria

Indireto

x

2007

Brasil

Decreto-Lei 1212 / 1939
1945

Indireto

1945

Indireto

Projeto de Lei 1005 / 2007

Brasil
Decreto-Lei 8270 / 1945

1938

Decreto-Lei 8343 / 1945

1945

Brasil

Brasil

Decreto-Lei 580 / 1938

Biometria

Brasil

Brasil

Decreto-Lei 8384 / 1945

Altera as Leis nºs 9.096, de 19 de setembro de 1995 - Lei dos
Partidos Políticos, 9.504, de 30 de setembro de 1997, que
estabelece normas para as eleições, e 4.737, de 15 de julho de
1965 - Código Eleitoral.
Cria, na Universidade do Brasil, a Escola Nacional de Educação
Física e Desportos.
Altera disposições do Decreto-Lei nº 1.212, de 17 de abril de
1939.
Dispõe sobre a organização do Instituto Nacional de Estudos
Pedagógicos. O Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos,
subordinado diretamente ao Ministro da Educação e Saúde,
abrangerá, além de um Serviço de Expediente, quatro secções
técnicas, um Serviço de Biometria Médica, uma Biblioteca
Pedagógica e um Museu Pedagógico.

Brasil

142

Brasil

Brasil

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

Brasil

Lei nº 5.553

Decreto nº 1.233

Lei nº 12.037

Decreto 14254 / 1943

1/10/2009

2003

2010

2010

Parecer 1110/2003 - Moção
2010
0090/2003

Reunião de Pauta

31/8/1994

Sossego e tranquilidade em
2003
Nuporanga

Requerimento de
Informação 211/2010

6/12/1968

Eleições 2010 - Nuporanga
será a primeira cidade
2003
paulista a ter votação
biométrica

Projeto de lei 351/2010

8/4/1991

2010

1943

Indireta

Indireta

Direta

Direta

Indireta

Indireta

Indireta

Indireta

Indireta

Indireta

Indireta

Indireta

Indireto

Fausto
Figueira

Da Redação

Paulo
Meirelles

Roberto
Felício

x

Moção 90/2003

Brasil
PL-443/1991

19/8/1997

São Paulo

Brasil

PL-3518/1997

Aprova o Regimento do Serviço de Biometria Médica do Instuto
Nacional de Estudos Pedagógicos (M.E.S.).
Requer do Sr.Governador do Estado informações sobre
problemas envolvendo o novo sistema para emissão da Carteira
Nacional de Habilitação (e-CNH).
"Sossego e tranquilidade em Nuporanga" (eleições,
cadastramento biométrico)
Eleições 2010 - Nuporanga será a primeira cidade paulista a ter
votação biométrica

Dispõe sobre a assepsia no uso de equipamentos de
reconhecimento biométrico através de impressões digitais nos
estabelecimentos do Estado de São Paulo

Dispõe sobre a identificação criminal do civilmente identificado,
regulamentando o art. 5º, inciso LVIII, da Constituição Federal.

Clóvis Fecury Faculta a identificação da condição de deficiente na carteira de
- DEM /MA
identidade.

Dá nova redação ao art. 2° do Decreto nº 89.250, de 27 de
dezembro de 1983, que regulamenta a Lei nº 7.116, de 29 de
x
agosto de 1983, que assegura validade nacional às Carteiras de
Identidade, regula sua expedição, e dá outras providências.
Dispõe sobre a apresentação e uso de documentos de
x
identificação pessoal.
Matheus
Institui documento de identidade para os portadores de diabetes,
Iensen - PTB
e da outras providencias. - poder conclusivo das comissões
/PR
Inclui, no documento de identidade, informações sobre o tipo
Moisés
sanguíneo e a pedido do identificando, as condições particulares
Bennesby/PS
de saúde cuja divulgação possa contribuir para preservar a saúde
DB/RO
ou salvar a vida do titular.

x

Comissão de
Segurança
x
Pública - 15ª
Legislatura
Apela para o Sr. Presidente do Senado Federal e para os líderes
Mauro
dos Partidos a fim de aprovarem o Projeto de lei nº 1.550/96, e
Menuchi
demais projetos a ele apensados, já aprovados, na forma de
substitutivo, pela Câmara dos Deputados, dando-se especial
Apela para o Sr. Presidente do Senado Federal e para os líderes
dos Partidos a fim de aprovarem o Projeto de lei nº 1.550/96, e
demais projetos a ele apensados, já aprovados, na forma de
Maria Almeida
substitutivo, pela Câmara dos Deputados, dando-se especial
ênfase à obrigatoriedade de que o Registro de Identidade Civil
contenha o tipo e o fator sangüíneos do titular.

Brasil

PL-7188/2010

27/4/2010 Indireta

Brasil

"carteira de identidade"

"carteira de identidade"

"carteira de identidade"

"carteira de identidade"

"carteira de identidade"

"carteira de identidade"

"Registro de identidade
civil"

"Registro de identidade
civil"

"Registro de identidade
civil"

Biometria

Biometria

Biometria

Biometria

Biometria

Câmara dos
Deputados

Câmara dos
Deputados

Câmara dos
Deputados

Câmara dos
Deputados

Câmara dos
Deputados

Câmara dos
Deputados
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Alesp

Alesp

Alesp
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Câmara dos
Deputados

Apensado(a) ao(a): PL-3648/2004

2/3/1999 - APENSE-SE AO PL.
1550/96.(DESPACHO INICIAL)

x

x

x

x

Categoria: Proposições

Categoria: Proposições

Categoria: Atas de comissões

Categoria: Proposições

Categoria: Notícia

Categoria: Notícia

Categoria: Proposições

x
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Resumo (Abstract)
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(Author)

ESTUDOS E PESQUISAS (Researches and Studies)
Palavras-chave no
Relação
artigo (Keywords in the (Relation
article)
with)

Indireta

Águida
Aparecida
Gava

Titulação
(Degree)

Mestre em
Engenharia
elétrica,
Doutoranda
em Linguística

Vinculo institucional
(Institutional link)

Empresa Municipal de
Processamento de Dados,
EMPRO, São José do Rio
Preto

Fonte (Source)

Univrsidade de
São Paulo/São
Carlos Engenharia
Elétrica

Ano (Year)

2004

Observações
(Remarks)

Dissertação

Área do conhecimento

Engenharia elétrica

Na linha de pesquisa Segurança de Comércio Eletrônico, o
objetivo deste estudo é utilizar a impressão digital para assinar
documentos eletrônicos. dessa forma, examinamos os
Universidade
sistemas biométricos, colocando sobre principal enfoque a
Criptografia,
Assinatura Digital de
Juliano
Doutorando
Federal de
identificação pela impressão digital. Neste documento, além de Assinaturas digitais,
Universidade Federal
documentos Eletrônicos através
Indireta
Fontoura
em
Santa Catarina – 2003
Dissertação
Ciência da Computação
ponderarmos a respeito da segurança dos documentos digitais, Documentos
Fluminense
da Impressão Digital.
Kazienko
Computação
Ciências da
mostramos a viabilidade técnica e prática da assinatura digital eletrônicos
Computação
de documentos eletrônicos através da impressão digital,
aplicando essa técnica ao registro de ocorrências policiais da
Plícia Civil do Estado de santa Catarina.
Este trabalho tem como objeto de estudo o uso crescente das
câmeras de vigilância, em espaços públicos e privados,
Câmeras de vigilância: as novas buscando identificar quais são os discursos midiáticos e as
Universidade
Pontifícia Universidade
tecnologias na
práticas sociais que contribuem para que esta proliferação
Câmeras de vigilância,
Rita de Cássia Doutora em
Federal do Rio
Indireta
Católica do Rio de Janeiro,
2006
Dissertação
Teorias da Comunicação
governamentalidade
ocorra e seja aceita pela sociedade. Nesse sentido, estes
medo, risco, governo
Souza Leal
Educação
de Janeiro –
PUC-Rio
contemporânea
dispositivos se configuram como dispositivos de governo da
Comunicação
população, que se efetiva por meio da prevenção, da
visibilidade e do controle.
As tecnologias de informação podem dar suporte fundamental
aos processos de tomada de decisão inerentes ao
planejamento urbano e estratégico. E a adoção de um meio
único de identificação do cidadão nos diversos serviços
Tecnologias em sistemas
Pontíficia
municipais pode auxiliar na construção da base única de
urbanos: o cartão inteligente
Bilhetagem automática;
Mestre em
URBTEC TM Engenharia,
Universidade
informações. Esta pesquisa tem por objetivo analisar
Gustavo
multifuncional como meio
gestão pública;
Indireta
Gestão
Consultoria e Planejamento Católica do
2007
Dissertação
Administração
possibilidades de integração entre sistemas de informação já
Taniguchi
integrador da gestão de serviços
transporte público
Urbana
Ltda., URBTEC
Paraná –
utilizados pela prefeitura de Curitiba, verificando quais as
urbanos
Gestão Urbana
vantagens potenciais que essa integração trará para a gestão
urbana. A pesquisa se detém no sistema de bilhetagem
automática de Curitiba, considerando-o como vetor de possível
integração dos diferentes sistemas de informações municipais.
A crise da sociedade disciplinar e a passagem dessa para uma
sociedade de controle foram anunciadas nas obras de Michel
Foucault e Gilles Deleuze. Cada um desses filósofos, a seu
modo, deixou para seus leitores o desafio de estudar e ampliar
as investigações sobre as novas formas de vida que estão em
vias de ser construídas a partir dessas mudanças que se
Pontíficia
operam no cenário histórico e social que estamos vivendo.
Universidade
Atento a isso, o presente trabalho ocupou-se, primeiramente,
Sonia Regina
Católica de São
de fazer um resgate histórico e também uma cartografia parcial
Sociedade de controle e linhas
Subjetividade,
Dourtora em Universidade Estadual de
Indireta
vargas
Paulo –
2007
Tese
Psicologia
das novas forças que se anunciam por ocasião dessa
de subjetivação
Controle, Resistência
Psicologia
Londrina, UEL, Brasil.
Mansano
Psicologia
passagem. Em seguida, foram investigadas situações
(Psicologia
cotidianas nas quais novos dispositivos, voltados para o
clínica)
controle, vêm sendo elaborados e permanentemente
transformados, conseguindo penetrar nas esferas mais íntimas
da vida da população. Como estratégia investigativa, optou-se
por descrever situações que foram retiradas de documentos
que são de domínio público e englobam jornais, encartes,
campanhas publicitárias, sites, enunciados e áreas
arquitetonicamente planejadas. Percebendo-se que as formas de controle são cada vez mais múltiplas e diversificadas, as situações investigadas foram agrupadas em três feixes de linhas assim denominados: “Vigilância Disseminada”, “Controle-estimulaçã
O objetivo deste trabalho é desenvolver um algoritmo capaz de
extrair medidas dos dedos e da palma das mãos. Essas
imagens serão adquiridas através de um banco de imagens
Metodologia para a Extração de
digitalizadas em um scanner de mesa, facilmente encontrado, e Biometria, mãos,
Características Biométricas da
processadas para se obter uma curva do contorno da mão,
palmprint, dedos,
Mão Humana Visando Aplicação
permitindo assim que se extraia informações Biométricas das identificação pessoal
na Identificação Pessoal..
mesmas. As imagens armazenadas no banco serão então
associada a um determinado usuário, visando em um estágio
futuro, aplicações na identificação pessoal.
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Alexandre
Mestre em
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Moraes
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Universidade de
São Paulo 2006
Engenharia
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2008

2004

Dissertação

Dissertação
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Dissertação

Ciência da Computação

Ciência da Computação

Ciência da Computação

Ciência da Computação

Profissionalizant Interdisciplinar /Ciência da
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Informação(Lattes)

2009

Universidade
Federal do Rio
De Janeiro Informática

Airam Carlos
Pais Barreto
Marques

Universidade
Universidade Federal do
Estadual de
Paraná, Setor de
Campinas Tecnologia/Departamento de
Engenharia
Engenharia Elétrica
Elétrica

Biometria,
Reconhecimento de
Imagem, Aeroportos
(Segurança)

Indireta

André Lira
Rolim

Indireta

Biometria +
identificação

Impressão digital é uma característica biométrica única por
indivíduo, ou seja, duas pessoas diferentes não possuem
impressão digitais idênticas. por esta razão, impressões digitais
são usadas em criminalística e em outras aplicações em que
seja necessária a identificação ou certficação ou identificação
Extração de Minúcias em
da identidade de alguém. Impressões digitais possuem um
Imagens de Impressões Digitais
Impressão digita
conjunto de pontos conhecidos por minúncias, que consistem
Utilizando Redes Neurais
em pontos de descontinuidades das linhas papilares. Neste
trabalho é investigado o uso de redes neurais artificiais para a
extração automática de minúcias, tendo em vista que este
problema não possui solução boa para imagens de média ou
baixa qualidade.

Doutor em
Engenharia
Elétrica

Universidade Federal
da Paraíba/João
Pessoa - Informática

Celso Jorge
Côbo Arrais

Universidade
Católica de
Brasília - Gestão
do
2003
Conhecimento e
da Tecnologia
da Informação

Universidade
Instituto Federal de
Federal da
Educação, Ciência e
Paraíba/João
Tecnologia da Paraíba, IFPB Pessoa Informática

Identificação Humana,
Biometria, DNA,
Indireta
Antropometria

Mestre em
Gestão do
Conhecimento
Ministério da Justiça
e da
Tecnologia da
Informação

Centro Universitário FIEO,
UNIFIEO,

Alessandro
Zimmer
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Neste trabalho foi desenvolvido um novo sistema de verificação
de assinaturas híbrido on/off-line, em que os dados dinâmicos
de referência são adquiridos a partir de um dispositivo especial
de entrada de dados e servem de suporte ao sinal estático
(imagem) correspondente. As assinaturas são segmentadas
segundo a complexidade de seus traços constituintes,
baseando-se em um modelo psicofísico delta-lognormal de
Sistema Biométrico Híbrido para
Biometria;Reconhecim
reprodução da escrita manuscrita. Focos de atenção na
Verificação de Assinaturas
ento de Padrões;
Indireta
imagem (janelas) são gerados e a partir de tais regiões um
Manuscritas.
Assinaturas Manuscrita
envelope estático personalizado composto pelos traços simples
das assinaturas de um dado escritor é criado. Tal invólucro visa
a focalizar a extração das primitivas locais, obtidas a partir de
estimadores da estatística de dados direcionais aplicados sobre
funções de distribuição de probabilidade extraídas da imagem e
do esqueleto interpolado. Primitivas representando a
distribuição espacial dos pixels também são calculadas.
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A segurança nos aeroportos tornou-se uma das maiores
prioridades após os atentados terroristas de 11 de Setembro de
2001. O terrorismo demonstrou várias vulnerabilidades e
ameaças na segurança dos aeroportos. O foco deste trabalho é
a pesquisa, análise e avaliação de soluções baseadas em
Método para avaliação da
tecnologia biométrica aplicadas à segurança dos aeroportos. A
tecnologia biométrica na
biometria é usada na identificação automática dos funcionários
segurança de aeroportos
dos aeroportos, dos passageiros e da tripulação. Neste
trabalho são apresentados os principais sistemas biométricos,
detalhes de funcionamento, aplicações e projetos pilotos
realizados em outros países. Desta maneira, busca-se definir
diretrizes para a concepção de um modelo para os aeroportos
brasileiros.
O aumento da demanda pela modalidade de Educação a
Distância e o surgimento e aperfeiçoamento dos Ambientes
Virtuais de Aprendizagem (AVA) apresentam-se num cenário
Um Sistema de Identificação
em que se pretende minimizar distâncias e dinamizar
Automática de Faces para
estratégias de monitoramento dos alunos. Este trabalho
Ambientes Virtuais de
descreve, além do projeto arquitetural, um protótipo
Aprendizagem
implementado e apresenta resultados obtidos e ilustra seu
funcionamento em um exemplo de execução. Por fim, são
discutidos os resultados obtidos e perspectivas futuras para o
sistema.
O presente trabalho demonstra que a biometria apresenta-se
como solução para substituição dos atuais e anacrônicos
"cadastros" utilizados na identificação civil e criminal, a maioria
Uma Contribuição à Melhoria da ainda em fichários manuais, bem como mostra ser a chave
Atuação do Poder Público por
primária para a estruturação da informação criminal,
Meio do Reconhecimento
possibilitando o planejamento da gestão estratégica dessas
Biométrico Automatizado
informações, permitindo a necessária articulação dos órgãos
responsáveis pela segurança pública, instrumentalizando os
agentes envolvidos direta e indiretamente nas atividades de
prevenção e repressão ao crime.
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Sistemas de Identificacao
Pessoal Utilizando Tecnicas de
Reconhecimento e Verificacao
Facial Automaticas

Aquisições de Impressões
Palmares em Formato Digital
para a Identificação Biométrica
de Recém-Nascidos

A identificação dos recém-nascidos é uma das principais
atribuições da equipe médica na hora do parto, e tem por
objetivo evitar a troca de bebês, bem como possibilitar uma
futura confirmação da identidade da criança e de seus pais.
Além disso, a coleta de material que possibilite a identificação
da criança pode servir de instrumento para evitar o tráfico ou
adoções ilegais, e também para a confecção de documentos
de identidade para recém-nascidos. A mai-oria das
maternidades utiliza pulseiras de identificação, colocadas logo
após o nascimento, e coleta a impressão plantar do recémnascido. Entretanto, a pulseira não é um método seguro, por
ser facilmente adulterada, e a utilização da impressão plantar
para fins de identificação é, na absoluta maioria dos casos,
inviável devido a problemas de legibilidade, conforme
compro¬vado por diversos estudos. O objetivo deste trabalho é
propor um novo método de identificação de recém-nascidos,
baseado em suas impressões palmares.
Objetiva implementacao de sistemasautomaticos de
reconhecimento facial. Sistemas biometricos faciais
reconhecem e identificam individuos usando a informacao
extraida de suas imagens faciais. Escolhemoscomo modelo de
representacao da informacao facial o metodo da
analisedecomponentes principais de um conjunto de imagens
exemplo.Os testesda arquitetura do sistema de reconhecimento
facial sao realizados para asaplicacoes de reconhecimento e
verificacao facial.Adquirimos uma basededados de imagens
faciais composta 435 imagens de 102 individuos.Nao foram
impostas restricoes severasao processode aquisicao da base
de dados resultando grandes variacoes entre imagens do
mesmo individuo
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Este trabalho investiga diferentes estratégias e técnicas de
autenticação de usuários visando determinar quais podem ser
integradas em um ambiente de educação a distância. Diversas
soluções de autenticação existentes no mercado foram
analisadas para se determinar as mais adequadas. Buscou-se
as soluções consideradas factíveis de utilização, seja pelo
custo ou quantidade de equipamentos extras envolvidos, seja
pela simplicidade operacional ou pelo grau de certeza das
medidas efetuadas. A partir desta análise foi delineado um
modelo de autenticação que integra várias técnicas de
autenticação a fim de chegar a um nível de segurança maior
que senhas, utilizadas na maioria dos sistemas de educação a
distância.

Uma Proposta de Autenticação
de Usuários para Ensino à
Distância

Biometria +
identificação
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Os sistemas de segurança baseados em identificação de
indivíduos através de características biométricas têm exigido
que os programas responsáveis por esta função sejam os mais
confiáveis possíveis. As características biométricas como face,
íris e impressão digital necessitam de recursos sofisticados e
da ajuda direta do indivíduo que se deseja reconhecer.
Identificação de Indivíduos pela Baseado neste contexto, buscou-se uma maneira de minimizar
Dinâmica do Caminhar
estas exigências através da característica biométrica do
caminhar. O caminhar humano é característico de cada ser
humano, e este aspecto pode ser utilizado de forma favorável
nos sistemas de reconhecimento. Assim, neste trabalho foi
desenvolvido um sistema de reconhecimento de indivíduos
pela dinâmica do caminhar, usando a abordagem holística para
a composição dos vetores de características.

Tese

Ciência da Computação

Indireta

Universidade
Federal do
Paraná - Saúde 2007
da Criança e do
Adolescente
Universidade Federal do
Paraná, UFPR

Engenharia elétrica

Doutor em
Daniel
Saúde da
Weingaertner Criança e do
Adolescente

Identificação, recémnascido, impressão
plantar, dermatoglif

Dissertação

1997

Sistema de computação/
Ciência da Computação
(Lattes)

Indireta

Dissertação

Engenharia elétrica

Universidade
Estadual de
Campinas Engenharia
Elétrica

Universidade
Federal do Rio
2000
Grande do Sul Computação

Dissertação

Doutor em
Engenharia
Ernesto Luiz
Universidade Estadual de
Elétrica, PósAndrade Neto
Campinas, UNICAMP
doutorando na
mesma área

Faculdades Barddal de
Sistemas de Informação,
BARDDAL

2009

Analise de
Componentes
Principais;
Processamento de
Imagens

Mestre em
Ciência da
Computação

Universidade
Federal do
Espírito Santo Engenharia
Elétrica

Mauricio
Fiorese

Indireta

Mestre em
Rowena Maria
Engenharia
Teixeira Vieira
Elétrica

Universidade Federal do
Espírito Santo, UFES

Educação a distância,
redes de
Indireta
computadores,
segurança

Forma de caminhar.
Biometria.
Reconhecimento de
padrões

150

Banco de
teses da
Capes

Biometria +
identificação

Biometria +
identificação

Biometria +
identificação

Banco de
teses da
Capes

Banco de
teses da
Capes

2000

Tese

Engenharia elétrica

Na emergente busca por sistemas automáticos que realizem o
reconhecimento de faces humanas, pesquisadores têm
agrupado diferentes técnicas para obterem resultados que
possam ser cada vez mais robustos e ágeis. Essa preocupação
não se restringe aos meios acadêmicos, também existe
interesse legal comercial em utilizar sistemas que reconheçam
faces humanas como por exemplo, que locais em que seja
Universidade de
difícil a identificação de pessoas pelos seres humanos. Diante
Identificação de pessoas através
Faculdade de Tecnologia de
Biometria, Proporção
Doutorando
São Paulo/São
Ciência da
dessa constante preocupação, este trabalho teve como
de algoritmo genético aplicado
Walison Joel
Taquaritinga, FATEC-TAQ;
Áurea, Algoritmo
Indireta
em Ciência da
Carlos 2008
Dissertação
Computação/Engenharia
objetivo desenvolver um sistema de reconhecimento
em medidas das proporções
Barberá Alves
Faculdades Integradas
Genético
Computação
Engenharia
elétrica (Lattes)
automático de faces, por intermédio de suas proporções,
áureas da face humana
Fafibe, FAFIBE
Elétrica
aplicando uma técnica inovadora, em que por meio de um
Algoritmo Genético, que tem como entrada o número de
segmentos áureos encontrados na face, é possível determinar
as proporções existentes e, assim, encontrar a face desejada.
Os resultados demonstram que a Razão Áurea, utilizada desde
a antiguidade por pintores e escultores, está presente nas
proporções das faces humanas e que fornece um meio de
medida biométrica que permite a identificação de um indivíduo,
Nos últimos anos, os sistemas de reconhecimento de
indivíduos através de características biométricas estão sendo
amplamente utilizados em aplicações de segurança. Neste
trabalho será descrito o processo de reconhecimento de íris
que tem chamado bastante atenção devido ao seu alto grau de
confiabilidade e eficiência. O sistema de reconhecimento de íris
proposto por Libor Masek foi tomado como referência e todas
Uma proposta para o aumento as etapas de processamento da imagem da íris foram
Universidade
da confiabilidade de um sistema analisadas. Estas etapas são: a localização da região
Reconhecimento de
Mestre em
Federal de
Milena Bueno
Universidade Federal de
Telecomunicações/Enegnharia
de reconhecimento de íris e sua pertencente a íris na imagem; a normalização da região da íris íris, identificação
Indireta
Engenharia
Uberlândia 2005
Dissertação
Pereira
Uberlândia, UFU
Elétrica (Lattes)
implementação através de
biométrica
elétrica
Engenharia
para eliminar inconsistências dimensionais; a codificação dos
algoritmos genéticos
Elétrica
padrões da estrutura da íris para a geração de um template
biométrico; e finalmente, a comparação de templates que
decide se os templates comparados foram gerados à partir da
mesma íris ou não. Após a simulação e análise de todas as
etapas envolvidas no processamento da imagem da íris, foi
proposta e implementada neste trabalho, uma técnica que
objetiva uma melhoraria na confiabilidade do sistema, através
da utilização dos chamados algoritmos genéticos que se encarregam de encontrar distribuições de pixels ao longo da região da íris que melhor representam as imagens utilizadas. Para a simulação e avaliação do sistema foram utilizadas imagens de íris pro

Uma área onde a tecnologia está se aperfeiçoando e
freqüentemente simplificando nossa habilidade na identificação
pessoal é a biometria. Devido a demanda cada vez maior pela
automatização da identificação humana, processos de
identificação têm se tornado mais confiáveis através da
utilização da biometria. Sistema biométricos são métodos
automatizados que verificam ou reconhecem a identidade de
um indivíduo na base de algumas características fisiológicas
Dourtor em
Universidade
Espinosa. Um Sistema
como, por exemplo, impressões digitais, padrões de íris, ou na
Miguel
Engenharia
Samsung Instituto de
Estadual de
Biométrico de Identificação
Assinaturas estáticas;
base do comportamento, como, por exemplo, manuscritos,
Indireta
Gustavo
elétrica, Pós- Desenvolvimento para a
Campinas Pessoal Via Internet com Ênfase
identificação pessoal
padrões de voz, assinaturas, etc. O objetivo deste trabalho é
Lizárraga
doutor na
Informática, SIDI,
Engenharia
em Assinaturas Estáticas
primeiro, apresentar novas técnicas e métodos que utilizam
mesma área
Elétrica
medidas biométricas para realizar a tarefa automática de
autenticação pessoal. Em nosso caso, essas novas técnicas e
métodos de medidas biométricas serão aplicadas a imagens de
assinaturas estáticas. O segundo objetivo é o de disponibilizar
uma plataforma que permite que diferentes métodos
biométricos possam ser utilizados para identificação pessoal via
internet através do acoplamento de diversos m[ódulos, sejam eles referentes a autenticação de identidade mediante imagens de íris, impressões digitais, assinaturas, etc.
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A Tecociência resulta de um trabalho coletivo, em que atores
humanos e não-humanos formam redes heterogêneas. No
processo de construção de artefatos ou técnicas, eles travam
controvérsias, negociam e estabelecem alianças com objetivo
de estabilizar essas redes e atender a seus interesses próprios.
Do ponto de vista da Avaliação Construtiva da Tecnologia
(ACT), ao projeto e implementação de sistemas tecnologicos
aõa integrados critérios sociais nesse desenvolvimento
Reconhecomento Automático de
Universidade
teconologico, que resulta de grande número de decisões feitas
Impressões Digitais: O Sistema
Elaine Ribeiro Mestre em
Universidade Federal
Federal do Rio
Impressões digitais
Direto
2004
Dissertação
Ciência da Computação
pelos atores enredados. O modelo Ator-rede identifica e
de Identificação do Estado do
Sigette Lobo Informática
Fluminense, UFF
de Janeiro distingue os chamados objetos técnicos, que são negociados
Rio de Janeiro
Informática
no processo de desenvolvimento tecnológico, dos atores que
os negociam. Ocorrendo a convergência de pontos de vista
entre os atores que realizam as negociações e sendo atingido
um acordo aceitável para todos, a inovação é estabilizada:
termina a fase de concepção/projeto e tem início a fase de
adoção da técnica. Esses são alguns conceitos básicos que
permeiam a história narrada neste trabalho, com a
imlpementação de um sistema automático de identificação por impressões digitais e de Carteiras de Identidade no Detran RJ. Diversos atores, humanos e não humanos,são apresentados durane a montagem do sistema, papilocopistas, softwares, algorítmo
Este trabalho analisa o Serviço de Atendimento ao Cidadão Cooperação e conflito; as
SAC enquanto rede interorganizacional na ótica do conflito.
relações interorganizacionais:
Analisa-see a interação das organizações participantes da
Relações
Universidade
um estudo da emissão de
emissão de carteira de identidade pelo posto da SAC/Barra e, interorganizacionais Emiliana Da
Mestre em
Faculdades Jorge Amado,
Federal da
Indireto
2001
Dissertação
Administração
carteira de identidade pelo
para isso, este estudo buscou compreender qual o papel de
SAC - Carteira de
Costa Vargens administração FJA
Bahia Serviço de Atendimento ao
cada ator na rede, o que motivou a sua formação e o modo
identidade
Administração
Cidadão
como acontece a coordenção das diferentes funções dos
atores envolvidos.
A sociedade atual vem passando por muitas transformações,
sendo uma delas a busca por maior segurança, levando as
pessoas cada vez mais por situações em que são obrigadas a
ter que provar sua identidade. O fato de provar sua identidade
é habito muito comum usado nas assinaturas para autenticar
cheques ou ainda a apresentação de documentos com nossa
foto, como carteiras de identidade ou passaporte. Uma forma
Universidade
de provar a identidade de uma pessoa é a utilização de
Investigação de Modelo de Infra- características pessoais mensuráveis, como uma medida
Glaucya
Mestre em
Vocalize Soluções em
Federal de
Identificação Pessoal,
estrutura Nacional para
Direto
Carreiro
Ciência da
Tecnologias da Fala e da
Pernambuco 2008
Dissertação
Ciência da Computação
fisiológica ou comportamental, que distingue, de forma
Biometria
Biometria
Boechat
Computação Linguagem, VOCALIZ
Ciências da
confiável, um ser humano dos demais, chamado Prova por
Computação
Biometria. Por ser uma característica pessoal, esta não pode
ser roubada, perdida ou esquecida, além ser um método mais
confiável e seguro do que métodos convencionais. Dentro
desse contexto, é proposto um modelo de Infra-Estrutura
Nacional que utiliza características biométricas para realizar a
tarefa de identificação/Autenticação pessoal. Essa plataforma
permite que diferentes métodos biométricos possam ser
utilizados para identificação pessoal através do acoplamento de diversos módulos, sejam eles referentes à autenticação de identidade mediante a dinâmica da digitação, impressões digitais, face, etc. O modulo tratado neste trabalho é dinâmica da digitação
A identificação dos recém-nascidos é uma das principais
atribuições da equipe médica na hora do parto, e tem por
objetivo evitar a troca de bebês, bem como possibilitar uma
futura confirmação da identidade da criança e de seus pais.
Além disso, a coleta de material que possibilite a identificação
da criança pode servir de instrumento para evitar o tráfico ou
adoções ilegais, e também para a confecção de documentos
Universidade
Aquisições de impressões
de identidade para recém-nascidos. A mai-oria das
Doutor em
identificação, recémFederal do
palmares em formato digital para maternidades utiliza pulseiras de identificação, colocadas logo
Daniel
Saúde da
Universidade Federal do
nascido, impressão
Indireto
Paraná - Saúde 2007
Tese
Ciência da Computação
a identificação biométrica de
após o nascimento, e coleta a impressão plantar do recémWeingaertner Criança e do Paraná, UFPR
plantar, dermatoglif
da Criança e do
recém-nascidos
nascido. Entretanto, a pulseira não é um método seguro, por
Adolescente
Adolescente
ser facilmente adulterada, e a utilização da impressão plantar
para fins de identificação é, na absoluta maioria dos casos,
inviável devido a problemas de legibilidade, conforme
compro¬vado por diversos estudos. O objetivo deste trabalho é
propor um novo método de identificação de recém-nascidos,
baseado em suas impressões palmares. Para tanto, foi
desenvolvido um equipamento digital capaz de fornecer
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É perceptível a qualquer um a necessidade de se reconhecer
a identidade de um indivíduo. Seja para proteger bens, para
evitar riscos ou para garantir direitos. Sendo assim, a
sociedade criou mecanismos que servem como meio de prova
de identidade. Um documento de identidade, uma senha e o
uso da impressão digital são exemplos destes mecanismos. na
Estudo de Técnicas Utilizadas
demanda por meio de prova rápido, barato, eficiente e
Universidade
Fernando
Documento de
no Reconhecimento de
resistente a fraude emerge os sistemas automáticos de
Federal do Rio
Metodologia e Técnicas da
Impressões Digitais;
Tamberlini
x
x
2007
Dissertação
identidade
Identidade por Impressões
identificação por impressão digital (AFIS). Este trabalho
De Janeiro Computação
Alves
Digitais
consiste em um estudo das técnicas utilizadas nestes sistemas.
Informática
Essas técnicas incluem as etapas de aquisição da impressão
digital, do pré-processamento da imagem adquirida, da
extração de descritores e quatro métodos de verificação de
impressão digital. Os métodos implementados são submetidos
a uma base de testes comum e os resultados obtidos são
comparados ao de outros trabalhos.
1)CICS, Departamento de
Sociologia, Universidade do
O DNA é visto por muitos como a “verdadeira” base da
Minho, Campus de Gualtar
identidade humana, por se tratar de uma estrutura biológica,
Braga, Portugal; 2)
em princípio, única em cada indivíduo. Esta noção de
Departamento de Higiene e
“unicidade”, pilar fundamental da investigação criminal e da
Epidemiologia, Unidade de
genética forense, tem alimentado políticas de identidade da
Helena
I&D Cardiovascular e
Políticas de identidade: perfil de parte dos Estados modernos pela classificação e
DNA; identidade;
Machado,
Anál. Social
Vigilância+identid
Instituto de Saúde Pública,
DNA e a identidade genéticoarmazenamento de informação sobre “criminosos”. Neste artigo bases de dados;
Indireta
Susana Silva, x
n.196 Lisboa
2010
Artigo
Ciências Sociais
ade
Faculdade de Medicina,
criminal
analisam-se estratégias médico-legais e burocrático-estatais de etnicidade.
António
2010
Universidade do Porto,
produção da identidade “genético-criminal” relacionadas com a
Amorim
Porto, Portugal, 3) Faculdade
criação, em Portugal, de uma base de dados forense de perfis
de Ciências, Universidade do
de DNA. Discutem-se os impactos desta política de identidade
Porto, Instituto de Patologia e
na gestão, categorização e vigilância de indivíduos
Imunologia Molecular da
classificados como criminosos.
Universidade do Porto,
Porto, Portugal
La reciente firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la
Justicia y la Legalidad (2008), por parte de diferentes actores
sociales en México, ha conllevado al establecimiento de un
nuevo alcance para la noción de seguridad en el país y, con
ello, un cauce distinto a las estrategias contra el crimen y la
violencia, trasladándolas a la profundización en el uso de
dispositivos de vigilancia y administración de la población y
Nelson
Nueva lógica de la seguridad en
control social, así como de gestión de riesgos, en tanto se
Seguridad pública;
Arteaga
Facultad de Ciencias
Rev. argent.
México: Vigilancia y control de lo
Sociólogo,
Vigilância +
localiza ahora la raíz de la violencia y el crimen en "familias y
Seguridad privada;
Botello,
Políticas y Sociales
sociol. v.7 n.13
público y lo privado
Indireta
Licenciado em
2009
Artigo
Sociologia
documento
comunidades enteras". El presente documento analiza la
Clientelismo;
Roberto
Universidad Autónoma del
Buenos Aires
Filosofia
reconfiguración de las políticas de seguridad en México durante Vigilancia; Riesgo
Fuentes
Estado de México
jul./dic. 2009
una década (1995-2008), desde la Ley del Sistema Nacional de
Rionda
Seguridad Pública (1995), el Plan Nacional de Seguridad
Pública, dentro de la llamada Cruzada Nacional contra el
Crimen y la Delincuencia (1998) y el Acuerdo antes referido;
reparando en el papel que ha jugado la seguridad privada en
las estrategias de seguridad del país, al proveerlas de
tecnología, logística, recursos humanos, etc. Para ello se revisa la interacción de organismos no públicos de seguridad con Estados con instituciones políticas de tipo clientelar y democráticamente poco consolidadas.
As tecnologias de vigilância e o monitoramento para a
segurança, recorrentes nas sociedades contemporâneas
ocidentais, conectam-se a importantes transformações sociais
e a diferentes temas pesquisados nas ciências sociais.
Compreendidas como parte de dispositivos de funcionamento
do poder, as câmeras de vigilância e as novas tecnologias,
Rev. bras. Ci.
como a biometria incorporada aos passaportes, não se
Vigilância; Tecnologia;
Mobilidade como foco das
Marta Mourão Doutoranda
Soc. vol.24
Biometria
vinculam mais à punição exemplar da sociedade disciplinar
Poder; Mobilidade;
Indireta
Unicamp/Labjor
2009
Artigo
Ciências Sociais
tecnologias de vigilância
Kanashiro
em Sociologia
no.71 São Paulo
foucaultiana, e sim à permissão ou à recusa do acesso. Como Representação social.
Oct. 2009
parte de uma pesquisa em andamento, que tem como um de
seus focos a biometria incorporada em documentos, este texto
faz um levantamento de algumas abordagens que analisam
mobilidade, tecnologias de vigilância e circulação internacional
de pessoas, com novas representações e definições de perigo
e insegurança.
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Acesso à informação e
identidade cultural: entre o
global e o local

Apresenta o quadro teórico e metodológico da pesquisa
Janelas da Cultura Local, em implementação no Instituto
Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia com apoio do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico, que tem como objetivo promover, de forma
participativa, ações de informação no sentido da inclusão
digital. As premissas do projeto – a informação como força de
transformação, a responsabilidade social da ciência da
informação e a sua relação intrínseca com a tecnologia da
informação – se manifestam na proposta de desenvolvimento
de competências para produção e comunicação digital da
informação, contribuindo para dotar os participantes de
elementos de mediação entre a cultura local e a cultura global.
Espera-se, com o projeto, trazer contribuição ao resgate e
registro da memória cultural da comunidade envolvida na
pesquisa, contribuindo, também, para elevação do Índice de
Desenvolvimento Humano no município beneficiado

Relata os resultados parciais da pesquisa Janelas da Cultura
Local: Quissamã, RJ, em desenvolvimento pelo Grupo de
Pesquisa Informação e Inclusão Social do Ibict, com apoio do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico. Registra e oferece à discussão a abordagem
teórica e metodológica aplicada ao projeto e, ao mesmo tempo,
divulga uma informação sobre a responsabilidade social da
Janelas da cultura local: abrindo
ciência da informação, no Brasil. O projeto é implementado em
oportunidades para inclusão
parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de
digital de comunidades.
Quissamã, RJ, e tem como campo de pesquisa a Escola
Municipal Maria Ilka, no bairro Santa Catarina. Além do relatório
científico, que incluirá sugestão de uma metodologia para
inclusão digital de comunidades, espera-se como resultado a
aquisição de competências em informação pelos participantes
locais, e especialmente, contribuir para promover o resgate e o
registro da memória cultural do dessa comunidade.

Inclusão digital.
Identidade cultural.
Gestão da informação.
Indireta
Responsabilidade
social. Ciência da
informação

Inclusão digital.
Identidade cultural.
Gestão da Informação.
Indireta
Responsabilidade
social. Ciência da
Informação.

Registro+identida La escritura oficial del registro
de+civil; registro civil cuando la ciudadanía pasa
+ identidade
por la inscripción

Los estados modernos registran oficialmente las identidades de
los individuos. Este registro es una obligación, un cierto tipo de
control; pero al mismo tiempo brinda un espacio social con
todos los derechos que le corresponden, es decir, provee de
identidades sociales. Aunque esta inscripción y burocratización Registro civil, modelo
de la vida cotidiana es un control, paradójicamente abre
identitário e marcas
espacios de libertad. Así, aunque el modelo identitario del
identitárias
Registro Civil otorga privilegios a ciertas marcas (nombre,
apellido, nacionalidad, sexo), impone la permanencia de las
mismas. Un estado democrático dirige y codifica las posibles
salidas de este modelo.

Direta

Vigilância+docum
ento;
Mobilidade como foco das
Biometria+docum tecnologias de vigilância
ento

As tecnologias de vigilância e o monitoramento para a
segurança, recorrentes nas sociedades contemporâneas
ocidentais, conectam-se a importantes transformações sociais
e a diferentes temas pesquisados nas ciências sociais.
Compreendidas como parte de dispositivos de funcionamento
do poder, as câmeras de vigilância e as novas tecnologias,
como a biometria incorporada aos passaportes, não se
Vigilância; Tecnologia;
vinculam mais à punição exemplar da sociedade disciplinar
Poder; Mobilidade;
Direta
foucaultiana, e sim à permissão ou à recusa do acesso. Como Representação social.
parte de uma pesquisa em andamento, que tem como um de
seus focos a biometria incorporada em documentos, este texto
faz um levantamento de algumas abordagens que analisam
mobilidade, tecnologias de vigilância e circulação internacional
de pessoas, com novas representações e definições de perigo
e insegurança.
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Documento de identificação
único : o cidadão digital

Este trabalho apresenta a situação atual da utilização de
Criptografia,
documentos eletrônicos de identificação do cidadão em países
Certificação digital,
europeus, e as perspectivas para a implantação de uma nova
Identificação
forma de identificação no Brasil.

O trabalho consiste no estudo sobre as limitações aos direitos
fundamentais, previstos no artigo 5º, da Constituição Federal
de 1988 e, de forma mais específica, aborda a limitação
necessária ao direito à intimidade/privacidade. . Ao enfocar a
discussão sobre a existência de hierarquia entre os direitos
fundamentais, o estudo aborda as propostas de Alexy, e voltaDireitos fundamentais: limitações se para o entendimento da necessidade de ponderação
necessárias - Aplicação do
desses direitos. Assim, ao tratar do estudo do exame pericial do
exame pericial do DNA para a
DNA, a pesquisa enfoca a aplicabilidade do princípio da
identificação de pessoas
razoabilidade ou proporcionalidade quando surgir o conflito de
interesses. Ademais, apresenta o interesse público
contrapondo-se ao interesse particular diante da possível
exigência legal para que o acusado/réu seja apresentado para
a realização do exame pericial do DNA, em situações impostas
por meio de lei (reserva legal) e após análise do judiciário
(reserva de jurisdição).
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Uma análise mais apurada do Registro Civil no Brasil permite
observar a ocorrência de distorções, como a que possibilita a
existência de um contigente significativo da população - 'os
sem-registros' - à margem da sociedade. O sistema está
estruturado de forma privatizada, a partir da atuação dos
cartórios extrajudicias que obtiveram junto ao Estado
concessão para realizar a prestação dos serviços registrais. A
manutenção desse modelo vem sendo motivos de debates e
questionamentos em âmbito nacional. O processo, por sua vez,
gera dados que são coletados, processados e disseminados
pelo IBGE e seriam fontes ríquissimas de informações
estatísticas, não fosse a lacuna criada pelos 'subregistros'
causados pela evasão dos registros e/ou registros tardios.
Abordar as deficiências do sistema vigente no país, não só
apontando os problemas ainda hoje observados, mas,
sobretudo, refletindo sobre essas dificuldades na busca da
melhoria desse processo, é o que, fundamentalmente, move
este estudo (...)
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As tecnologias de vigilância e o monitoramento para a
segurança, recorrentes nas sociedades contemporâneas
ocidentais, conectam-se a importantes transformações sociais
e a diferentes temas pesquisados nas ciências sociais.
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seus focos a biometria incorporada em documentos, este texto
faz um levantamento de algumas abordagens que analisam
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de pessoas, com novas representações e definições de perigo
e insegurança.
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Pretende-se levantar questões sobre a expansãodas
tecnologias da informática no contemporâneo e alguns de seus
efeitos, em especial, no que se refere aos amplos sentidos da
educação. Apontando para a sociedade de controle globalizado
e para a “compressão tempo-espaço”, problematiza-se como o
processo de tratamento das informações, por meio de
máquinas eletrônicas, produz modos de existência, vetores de
subjetivação. Na atualidade, tal controle vem se exercendo
através da proliferação de sofi sticados bancos de dados,
disponíveis em rede em escala planetária. (...) A facilidade com
que se trocam informações e a instantaneidade dos sistemas
de comunicação instauram em nós tais evidências
naturalizadas.(...)
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Um dos maiores problemas enfrentados pelas empresas é
garantir que suas informações confidenciais só sejam
acessadas por pessoas autorizadas. Este artigo apresenta a
biometria, como técnica para segurança de dados, sendo uma
alternativa menos suscetível a fraudes por utilizar
características físicas ou comportamentais das pessoas, que
pouco ou nada variam através do tempo.
O presente artigo versa sobre as tecnologias biométricas, suas
aplicações cotidianas e características técnicas, seus distintos
métodos de reconhecimento e níveis de segurança, sua
viabilidade jurídica como meio de identificação civil que não
equivale ao conceito de assinatura e os seus perigos e
prevenções como meio de violação e proteção da intimidade e
vida privada
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Os autores propuseram um método para comprovar a
identidade ou não identidade de uma pessoa mostrada em uma
determinada fotografia. Utilizaram sete índices cefalométricos,
comparando os coeficientes obtidos nas fotografias
apresentadas com aqueles obtidos nas fotografias tomadas
para o estudo. Verificaram que a coincidência aproximada de
todos os coeficientes comparados demonstram, de forma
inequívoca, a identidade da pessoa acusada de ser a própria
de uma determinada fotografia (AU)
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This work presents a new access control system based on a
biometric code formed by geometric features extracted from the
hand. The system was designed to be used with a second key
(a hardware key), an individual private key and a biometric
code. The private key can be given by any device in which the
manufacturer can garantee as having an unique code, such as
an Smart Card, iButton or Magnetic Tags. The biometric code is
Sistema para controle de acesso
formed by geometric primitives extracted from hand images,
Biometria, Sistema de
com verificação via biometria da
which are aquired by a common desktop scanner. The
controle de acesso,
mão e identificação por chave
proposed system distinguishes itself from other similar systems geometria da mão
de hardware
mainly because of the use of a feature extraction technique
based on the analysis of the curvature profile of the image.
Through this, the system is invariant to the rotation and
translation of the hand, becoming unnecessary the use of any
kind of devices to restrict the positions of the hand (such as pins
or pegs)
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Com a utilização cada vez maior de Tecnologias da Informação
e das Comunicações (TIC) nos Sistemas de Informação (SI)
das organizações, surgem com crescente evidência os
problemas de segurança e, em particular, a questão da
autenticação do utilizador. Esta questão é hoje fundamental já
que o acesso indevido a informação sensível pode provocar
grandes prejuízos à organização. Neste trabalho descreve-se
uma das técnicas utilizadas na autenticação, a biometria, como
forma de aumentar a qualidade da autenticação. Nesse
Biometria e autenticação
sentido, é analisado o estado da arte, são identificadas
algumas vantagens, desvantagens e limitações das principais
tecnologias desenvolvidas e procura-se perceber o impacto
que a autenticação biométrica pode ter nas organizações,
quando conjugada com a tecnologia proporcionada pelos
cartões com capacidade de processamento e armazenamento
seguro, conhecidos como Smart Cards. Finalmente, é
brevemente introduzido o projecto de investigação em curso
para o desenvolvimento de um sistema que explora estas
tecnologias.
O objetivo do presente trabalho é descrever o desenvolvimento
da pesquisa e implementação de um sistema que realiza a
autenticação de usuários através do uso de assinaturas
manuscritas. O sistema proposto é composto de três módulos,
o módulo de entrada, responsável pela obtenção das
Biometria Comportamental:
Pesquisa e desenvolvimento de assinaturas através de um tablet , o módulo de préum sistema de autenticação de processamento, responsável pelos ajustes visuais e pela
usuários utilizando assinaturas extração dos atributos representativos das assinaturas, e o
manuscritas
módulo de processamento, que realiza a autenticação das
assinaturas através do uso de Redes Neurais Artificiais.
Diversas simulações foram realizadas utilizando o sistema
proposto, e os resultados obtidos foram da ordem de 99,99%
de acertos
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A Biometria foi a ferramenta selecionada para dar segurança e
agilidade nas transações de circulação e controle do acervo da
Biblioteca. Atendeu a uma demanda por tornar seguro o
empréstimo dos materiais bibliográficos, e ainda dispensando o
uso do cartão de usuário. Utilizando esta tecnologia da
informação, a Biblioteca também se apropria de uma diferente
Implantação do sistema de
forma de autenticação e reconhecimento. Usar as
biometria na rede de bibliotecas características biométricas garante a presença do
da UNESP: projeto piloto
usuário/proprietário a cada transação efetuada. Neste sistema
é utilizada a verificação da identidade, optando-se pelo número
do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e a identificação - a
biometria, resultante da varredura de um conjunto de
características armazenadas das templates dos dedos das
mãos, coletadas numa primeira etapa do processo de
implantação. (...)
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Os conteúdos informacionais nas redes eletrônicas são
analisados na perspectiva de seu impacto social e da
promoção da identidade cultural. Considera a penetrabilidade e
capilaridade das teconologias da informação um dos principais
indicadores de desenvolvimento da sociedade da informação e
defende a instalação de pontos de acesso à internet em
Sociedade da informação:
bibliotecas públicas e escolares. Defende também o fomento à
globalização, identidade cultural produção de conteúdos, seu registro e difusão nos âmbitos de
e conteúdos
governo, da sociedade pelos indivíduos, de forma a refletir as
diversidades culturais e regionais, urbanas, periféricas e rurais,
assim como o resgate da memória já registrada em língua
portuguesa mas ainda não acessível. O documento foi
elaborado com a participação de especialistas de todo o país e
serviu de base para a redação do Capítulo 5 do Livro Verde do
Programa Sociedade da Informação no Brasil - Socinfo.
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O propósito deste artigo é analisar a política de segurança
pública formulada e implementada pelo Governo do presidente
Fernando Henrique Cardoso em sua primeira gestão
governamental (1995-1998). A análise procura inventariar
alguns dos constrangimentos políticos que limitam o alcance e
escopo das diretrizes formuladas e implementadas
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In this article we argue that ICT4D researchers interested in
exploring and promoting concepts related to ―openness must
also critically consider their dark side and the potential
Openness in Latin America and ‗closedness‘ of openness. Based in the development context of
the problem of identification
Latin America, the aim of this paper is twofold: to address the
possible downsides and risks of identity systems in enabling
openness; and to advance towards practical suggestions on
how to mitigate them
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In this article we argue that ICT4D researchers interested in
exploring and promoting concepts related to “openness” must
also critically consider their dark side and the potential
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A real but typical case of identity fraud is used to open up the
complex web of identification systems in Brazil. It is argued that
identification has two poles related to the nature of
citizenship—repression and inclusion—and that reactions from
Empowerment or repression?
citizens to new identification schemes can be attributed to how
Opening up questions of
they view the purpose of the cards in these terms. In Brazil, a
identification and surveillance in
sense of inclusion and citizenship based on a fear of anonymity
Brazil through a case of ‘identity
and exclusion predominates leading to widespread support
fraud’
amongst even critics of state activities. However, this may be
undermined by the lack of state preparation for an information
society, particularly the absence of meaningful data protection
laws.
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Este estudo tem como tema o Documento de Identidade no
Estado de São Paulo. Na primeira fase do nosso projeto,
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As críticas ao conhecido esquema interpretativo de Marshall
levaram a alguns avanços importantes na discussão teórica e
nos estudos históricos sobre a cidadania. Um dos avanços, em
parte fruto da crítica a um suposto etnocentrismo de Marshall,
que teria tomado
o caso inglês como universal (o que ele não fez), está na
x
postulação de vários tipos de cidadania e na descrição dos
distintos caminhos percorridos por países de diferentes
tradições culturais em direção a esses tipos. O que se pretende
fazer aqui é aplicar alguns resultados dessas discussões ao
caso do Brasil no século XIX.
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identidade,%20passaporte,%20habilita%C
3%A7%C3%A3o%20e%20carteira%20de
%20trabalho%20poder%C3%A3o%20ter%
20o%20mesmo%20n%C3%BAmero

Indireto

Fraude

17:52 - Deputado quer chamar a
atenção para a importância da adoção
do cadastro único (02'19")

CPF, identidade , passaporte,
habilitação e carteira de trabalho
poderão ter o mesmo número

Indireto

Notícia

Rádio Câmara

Fraude

19/6/2008

Rádio Câmara

Indireto

x

16/6/2008

Jornal da Câmara

Rádio Câmara

Deputado na Voz do Brasil - WILLIAM
WOO

x

16/6/2008

Rádio Câmara

19/2/2009

Notícia

Deputado na Voz do Brasil - WILLIAM
WOO

x

12/6/2008

x

Notícia

Pinga-Fogo - Identidade

x

Deputado na Voz do Brasil - WILLIAM
WOO

Notícia

Deputado na Voz do Brasil - WILLIAM
WOO

Agência Câmara

Notícia

Notícia

11/6/2008

x

x

x

"Registro de
identidade civil"
"Registro de
identidade civil"

Biometria

http://www.camara.gov.br/internet/radioca
mara/default.asp?selecao=MAT&Materia=8 "RIC"
5157
http://www.camara.gov.br/internet/radioca "Registro de
mara/default.asp?selecao=MAT&Materia=8 identidade civil";
1186
"RIC"
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticia
"Registro de
s/ADMINISTRACAO-PUBLICA/131392identidade civil";
SUBCOMISSAO-QUER-ACELERAR"RIC"
ADOCAO-DO-REGISTRO-CIVILUNICO.html
http://www.camara.gov.br/internet/radioca
"Registro de
mara/default.asp?selecao=MAT&Materia=8
identificação civil"
0443
http://www.camara.gov.br/internet/radioca
"Registro de
mara/default.asp?selecao=MAT&Materia=8
identificação civil"
0222
http://www.camara.gov.br/internet/radioca
"Registro de
mara/default.asp?selecao=MAT&Materia=6
identificação civil"
7660
"Registro de
http://www.camara.gov.br/internet/radioca
identidade civil";
mara/default.asp?selecao=MAT&Materia=6
"registro de
7398
identificação civil"
http://www.camara.gov.br/internet/jornalca "Registro de
mara/default.asp?selecao=materia&codMa identidade civil";
t=41007
"RIC"
http://www.camara.gov.br/internet/radioca "Registro de
mara/default.asp?selecao=MAT&Materia=6 identidade civil";
7260
"RIC"
"Registro de
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticia
identidade civil";
s/123368.html
"RIC"
13/5/2008

http://www2.camara.gov.br/agencia/noticia
s/121001.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticia
s/116393.html
Agência Câmara
Agência Câmara

Valor Econômico, Empresas,
x
p. B3

14/1/2008

28/4/2008

Notícia

x

Indireto

Direto

Biometria e lixo eletrônico entram na
x
pauta do TSE
Projeto prevê identificação pela carteira
Adriana Resende
estudantil
Projeto cria novas regras para emissão
Maria Neves
de identidade

Instalada subcomissão sobre adoção de
x
registro civil único

Notícia

Notícia

Cidadania

Notícia

x

Indireto
x

x

Indireto
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Direto

Indireto

Indireto

Indireto

Indireto

Indireto

x

Fraude

x

x

Fraude

x

Cidadania

Notícia

Notícia

Notícia

Notícia

Notícia

Notícia

Notícia

Notícia

Fórum é reaberto com debate sobre
Registro Único Civil

Audiência discutirá novo sistema de
registro civil

Projeto da nova identidade é
autossustentável, diz diretor

Comissão rejeita informações sobre
DNA em identidade

Claudio Bernardo

Oscar Telles

x

Vania Alves

Vania Alves

Comissão rejeita senha biométrica para
Oscar Telles
dados do governo

12/04/07

19/6/2007

6/8/2007

7/8/2007

30/8/2007

3/12/2007

4/1/2008

7/1/2008

11/1/2008

Agência Senado

Agência Câmara

Agência Câmara

Agência Câmara

Agência Câmara

Agência Câmara

Agência Câmara

Agência Câmara

Agência Câmara

RG e carteira de motorista poderão
Cristiane Bernardes
informar tipo sanguíneo
Carteira de radialista poderá ser
Maria Neves
documento de identidade
Carteira de identidade poderá ter prazo
Janary Júnior
de validade

Indireto

x

Simon aplaude projeto da UnB que
viabiliza implantação do sistema único
de registro civil

Indireto

Notícia

Fraude

Agência Senado

Direto

04/04/07

Notícia

Iara Farias Borges

Fraude

Simon pede regulamentação de lei que
prevê criação do documento único

Indireto

Agência Câmara

Notícia

15/9/2006

Fraude

x

Direto

Agência Câmara

Agência Câmara

Notícia

26/6/2006

Notícia

27/6/2006

x

Agência Câmara

Cristiane Bernardes

Cidadania

9/6/2006

Adriana Resende

Indireto

Cristiane Bernardes

Agência Câmara

Direto

País poderá ter banco de dados com
informações genéticas
Comissão aprova inclusão de DNA na
carteira de identidade
CCJ aprova informações sobre
deficiência na identidade
Carteira de identidade pode ter inscrição
em braile

15/5/2006

Agência Câmara

Notícia

Agência Câmara

Audiência pública debate inclusão de
mapa genético no RG

9/5/2006

Agência Câmara

Cidadania

31/5/2006

Colombiano critica sistema brasileiro de
Cristiane Bernardes
identificação

10/4/2006

Agência Câmara

Direto

Luiz Claudio Pinheiro

Notícia

Antonio Barros

23/3/2006

Peritos são contra DNA na carteira de
identidade

x

Notícia

Comissão debaterá inclusão de mapa
genético no RG

Luiz Claudio Pinheiro

Agência Senado

Notícia

Indireto

Fraude

Notícia

Carteira de radialista pode valer como
identificação civil

18/4/2005

x

Direto

x

Notícia

x

Indireto

Indireto

Cidadania

Valmir Amaral quer rapidez na
implantação de documento único de
identidade

x

Indireto

Cidadania_
Notícia
Fraude

Indireto

Agência Senado

Notícia

23/3/2005

x

Prazo para adoção de registro único de
x
identidade pode ser prorrogado

Indireto

http://www2.camara.gov.br/agencia/noticia
s/116373.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticia
s/116163.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticia
s/116133.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticia
s/ADMINISTRACAO-PUBLICA/114756COMISSAO-REJEITA-SENHABIOMETRICA-PARA-DADOS-DOGOVERNO.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticia
s/109056.html

Biometria

"Registro de
identidade civil"
"Registro de
identidade civil"
"Registro de
identidade civil"

Agência Câmara de
Notícias

Agência Câmara de
Notícias

Agência Câmara de
Notícias
Agência Câmara de
Notícias
Agência Câmara de
Notícias

Agência Senado

Editoria: Plenário

Editoria: Especial

Agência Senado

Agência Senado

Editoria: Comissões

Editoria: Plenário

Agência Câmara de
Notícias

Agência Câmara de
Notícias

Agência Câmara de
Notícias

Agência Câmara de
Notícias

Agência Câmara de
Notícias

Agência Câmara de
Notícias
Agência Câmara de
Notícias
Agência Câmara de
Notícias
Agência Câmara de
Notícias

Agência Senado

Agência Câmara de
Notícias

Agência Câmara de
Notícias

Agência Câmara de
Notícias

"Registro de
identidade civil"

http://www2.camara.gov.br/agencia/noticia
"Registro de
s/NAO-INFORMADO/107501-PROJETOidentidade civil";
DA-NOVA-IDENTIDADE-E-okAUTO"RIC"
SUSTENTAVEL,-DIZ-DIRETOR.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticia
s/DIREITO-E-JUSTICA/107387"RIC"
AUDIENCIA-DISCUTIRA-NOVO-SISTEMADE-REGISTRO-CIVIL.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticia
"Registro de
s/NAO-INFORMADO/105304-FORUM-Eidentidade civil";
REABERTO-COM-DEBATE-SOBRE"RIC"
REGISTRO-UNICO-CIVIL.html
http://www.senado.gov.br/noticias/verNotici “Registro de
a.aspx?codNoticia=62502&codAplicativo=2 identidade civil”;
&parametros=Registro+de+Identidade+Civi “registro de
l
identificação civil”
http://www.senado.gov.br/noticias/verNotici
“Rregistro de
a.aspx?codNoticia=62339&codAplicativo=2
identidade civil”;
&parametros=Registro+de+Identidade+Civi
“documento único”
l
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticia "Registro de
s/93036.html
identidade civil"
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticia "Registro de
s/90672.html
identidade civil"
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticia "Registro de
s/90659.html
identidade civil"
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticia "Registro de
s/90106.html
identidade civil"
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticia
"Registro de
s/NAO-INFORMADO/89418-PERITOSSAO-CONTRA-DNA-NA-CARTEIRA-DE- identidade civil"
IDENTIDADE.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticia
s/CIENCIA-E-TECNOLOGIA/88238"Registro de
AUDIENCIA-PUBLICA-DEBATEidentidade civil"
INCLUSAO-DE-MAPA-GENETICO-NORG.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticia
"registro de
s/NAO-INFORMADO/87914identidade civil";
COLOMBIANO-CRITICA-SISTEMA"documento único"
BRASILEIRO-DE-IDENTIFICACAO.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticia
s/DIREITO-E-JUSTICA/86246-COMISSAO- "Registro de
identidade civil"
DEBATERA-INCLUSAO-DE-MAPAGENETICO-NO-RG.html
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticia
s/COMUNICACAO/85302-CARTEIRA-DE- "Registro de
identidade civil"
RADIALISTA-PODE-VALER-COMOIDENTIFICACAO-CIVIL.html
http://www.senado.gov.br/noticias/verNotici
“Registro de
a.aspx?codNoticia=45026&codAplicativo=2
identidade civil”;
&parametros=Registro+de+Identidade+Civi
“documento único”
l
http://www.senado.gov.br/noticias/verNotici
a.aspx?codNoticia=44413&codAplicativo=2 “Registro de
&parametros=Registro+de+Identidade+Civi identidade civil”
l
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x
Fraude

x

Notícia

Notícia

Notícia

Notícia

Moreira comunica que documentos dos
x
brasileiros perderam validade

Decisão sobre documento único está na
x
pauta da CCJ

Simon pede regulamentação para
registro único

Deputado pede regulamentação do
Alexandre Pôrto
cadastro nacional de identidade - 19:34

Carteira de identidade poderá ter dados
Daniel Cruz
do DNA

Biometria: chave no próprio corpo

29/3/2001

9/4/2002

12/4/2002

25/5/2004

2/8/2004

8/12/2004

17/1/2005

Agência Senado

Agência Câmara

Agência Senado

Agência Senado

Agência Senado

Rádio Câmara

Agência Câmara

http://www.senado.gov.br/noticias/verNotici
a.aspx?codNoticia=11870&titulo=PATROC
%CDNIO%20DIZ%20QUE%20REGISTRO
%20DE%20IDENTIFICA%C7%C3O%20CI
VIL%20VAI%20EVITAR%20FRAUDES

“Documento de
identidade civil”

"Registro de
identidade civil"

“Registro de
identidade civil”

Senado/SINCON

Agência Senado

Agência Câmara de
Notícias

Agência Senado

“Registro de
identidade civil”;
Agência Senado
“documento único”;
"ric"

http://www.senado.gov.br/noticias/verNotici
a.aspx?codNoticia=39210&codAplicativo=2 “Documento único” Agência Senado
&parametros=documento+%C3%BAnico

O Estado de São Paulo, Link,
x
p. L7

“Registro de
identidade civil”;
“registro de
identificação civil”

Senado/SINCON

Apenas citado

Editoria: Plenário

Editoria: Plenário

Editoria: Plenário

Editoria: Especial

Editoria: Plenário

http://www.senado.gov.br/noticias/verNotici
a.aspx?codNoticia=24473&codAplicativo=2
&parametros=Registro+de+Identidade+Civi
l
http://www.senado.gov.br/noticias/verNotici
a.aspx?codNoticia=24386&codAplicativo=2
&parametros=Registro+de+Identidade+Civi
l
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticia
s/NAO-INFORMADO/5091-CCJRAPROVA-FIM-DE-REGISTRO-UNICO-DEIDENTIDADE.html
http://www.senado.gov.br/noticias/verNotici
a.aspx?codNoticia=12668&codAplicativo=2
&parametros=Documento+de+Identidade+
Civil

Senado/SINCON

Indireto
Fraude

Notícia

Luciana César

23/6/2000

Agência Senado

"Registro de
identidade civil";
"registro de
identificação civil";
"ric"

Senado/SINCON

Biometria

Indireto

Segurança

Notícia

x

24/5/2000

x

"Documento de
identidade civil"

Cibele Gandolpho

Indireto

x

Notícia

Tebet quer gratuidade para primeira
carteira de identidade

x

ADV Advocacia dinâmica :
boletim informativo semanal,
v.30, nº 45, p. 718-716, nov.
de 2010

x

Agência Câmara de
Notícias

Direto

x

Notícia

Patrocínio diz que Registro de
Identificação Civil vai evitar fraudes

2010

ADV Advocacia dinâmica :
boletim informativo semanal,
v.30, nº 42, p. 674-673, out.
de 2010

“Documento único” Senado/SINCON

Jornal da Câmara

Editoria: Geral

"Registro de
identidade civil"

Direto

x

Notícia

João Lopes

2/7/1905

Correio Braziliense, Brasília,
x
nº 17298, p. 2, 01/10/ de 2010

2010

Biometria

Agência Câmara de
Notícias

Agência Câmara de
Notícias

Indireto

Cidadania

A nova carteira de identidade e o
Art. Revista
projeto "RIC"

João Lopes

2/7/1905

x

2010

Senado/SINCON

"Registro de
identidade civil"

Indireto

Fraude

Carteira de identidade : o bom uso do
documento

Diego Abreu

http://www2.camara.gov.br/agencia/noticia
s/59541.html
http://www.camara.gov.br/internet/radioca
mara/default.asp?selecao=MAT&Materia=1
6880

Indireto

x

Art. Revista

Um só documento, vitória de Dilma /
Diego Abreu. --STF libera documento
único e atende ao PT.

ELEIÇÕES 2010 - 60 municípios terão
biometria

Yone Frediani

x

x

x

Art. jornal

Notícias

Identificação biométrica e as relações
de trabalho

CCJR aprova fim de registro único de
identidade

x

x

Segurança

Art. Revista

LOCALIZAÇÂO
http://www6.senado.gov.br/bibliotec
a/DetalhaDocumento.action?id=348
703,43,84,2010&titulo=Identifica%E
7%E3o%20biom%E9trica%20e%20
as%20rela%E7%F5es%20de%20tr
abalho%20/%20Yone%20Frediani.
%20--

LOCALIZAÇÃO
http://www6.senado.gov.br/bibliotec
a/DetalhaDocumento.action?id=478
176,30,42,2010&titulo=Carteira%20
de%20identidade%20:%20o%20bo
m%20uso%20do%20documento%2
0/%20Jo%C3%A3o%20Lopes.%20-LOCALIZAÇÃO
http://www6.senado.gov.br/bibliotec
a/DetalhaDocumento.action?id=414
727,,17298,2010&titulo=Um%20s%
C3%B3%20documento,%20vit%C3
%B3ria%20de%20Dilma%20/%20Di
ego%20Abreu.%20-STF%20libera%20documento%20%
C3%BAnico%20e%20atende%20ao
%20PT.

x

Indireto

x

http://www.camara.gov.br/internet/jornalca
mara/default.asp?selecao=materia&codMa Biometria
t=58819

x

Revista do Tribunal Regional
do Trabalho da 8. Região,
x
v.43, nº 84, p. 215-217,
jan./jun. de 2010

166

x

Folheto

RIC : número único de registro de
identidade civil
William Woo

2010

Eleições biométricas no Brasil / Gustavo Gustavo Mormesso de Abreu
Art. Revista Mormesso de Abreu [entrevistado por
e Léo da Silva Alves (autor 2009
Léo da Silva Alves]
secundário)

Direto

x

Edição: Brasília: Câmara dos
Deputados, Coordenação
x
Edições Câmara, 2010.

Senado/SINCON

Senado/SINCON

"Registro de
identidade civil";
"registro de
identificação civil";
ric

Biometria

x

Consulex : revista jurídica,
v.13, nº 293, p. 6-8, mar. de
2009

Biometria

Senado/SINCON

Senado/SINCON

http://www6.senado.gov.br/bibliotec
a/DetalhaDocumento.action?id=879
050&titulo=R.I.C%20:%20n%C3%B
Amero%20%C3%BAnico%20de%2
0registro%20de%20identidade%20c
ivil%20/%20William%20Woo.%20--

LOCALIZAÇÃO
http://www6.senado.gov.br/bibliotec
a/DetalhaDocumento.action?id=518
210,13,293,2009&titulo=Elei%E7%F
5es%20biom%E9tricas%20no%20B
rasil%20/%20Gustavo%20Mormess
o%20de%20Abreu%20[entrevistado
%20por%20L%E9o%20da%20Silva
%20Alves].
LOCALIZAÇÃO
http://www6.senado.gov.br/bibliotec
a/DetalhaDocumento.action?id=432
023,24,71,2009&titulo=Mobilidade%
20como%20foco%20das%20tecnol
ogias%20de%20vigil%E2ncia%20/
%20Marta%20Mour%E3o%20Kana
shiro.%20--

LOCALIZAÇÃO
http://www6.senado.gov.br/bibliotec
a/DetalhaDocumento.action?id=424
026,62,30,2007&titulo=Modernizand
o%20o%20registro%20civil%20:%2
0a%20anota%E7%E3o%20como%
20ve%EDculo%20de%20organiza%
E7%E3o%20social%20e%20o%20n
%FAmero%20%FAnico%20de%20i
dentifica%E7%E3o%20civil.%20De
%20um%20vision%E1rio%20registr
ador%20bragantino,%20em%20192
1%20ao%20atual%20campon%EAs
%20de%20andorra,%20em%20200
3%20/%20Marco%20Ant%F4nio%2
0Greco%20Bortz.%20-LOCALIZAÇÃO
http://www6.senado.gov.br/bibliotec
a/DetalhaDocumento.action?id=535
727,22,251,2007&titulo=Arsenal%2
0antibisbilhoteiros

Senado/SINCON

x

"Registro de
identificação civil"

Senado/SINCON

http://www6.senado.gov.br/bibliotec
a/DetalhaDocumento.action?id=887
090&titulo=RIC%20:%20n%C3%BA
mero%20%C3%BAnico%20de%20r
egistro%20de%20identidade%20civ
il%20/%20William%20Woo.%20--

Senado/SINCON

"Registro de
identidade civil";
"registro de
identificação civil";
ric

Biometria

Edição: Brasília: Câmara dos
Deputados, Coordenação
x
Edições Câmara, 2009.

Curitiba: Juruá, 2008.

x

Biometria

Biometria

2008

Revista de direito imobiliário
(São Paulo), v.62, nº 30, p.
116-155, jan./jun. de 2007

x

Senado/SINCON

Senado/SINCON

Revista brasileira de ciências
sociais, v.24, nº 71, p. 41-54, x
out. de 2009

2009

Justilex, v.7, nº 73, p. 30-31,
abr. de 2008

29/6/1905

Info exame, v.22, nº 251, p.
44-45, fev de 2007

Antropometria

LOCALIZAÇÃO
http://www6.senado.gov.br/bibliotec
a/DetalhaDocumento.action?id=624
370,7,73,2008&titulo=Os%20aspect
os%20jur%EDdicos%20sobre%20a
%20identifica%E7%E3o%20biom%
E9trica%20/%20Roseli%20Ribeiro.
%20--

2007

x

Araújo,Marcos Elias Claúdio
Datiloscopia : a determinação dos dedos de e Luiz Pasquali (autor
2006
secundário)

Brasília: L. Pasquali, 2006.

x

2008

2009

x

Roseli Ribeiro e Antônio
Baptista Gonçalves (autor
secundário)

William Woo

Marta Mourão Kanashiro

Art. Revista

Os aspectos jurídicos sobre a
identificação biométrica

RIC : número único de registro de
identidade civil

Mobilidade como foco das tecnologias
de vigilância

x

Folheto

Art. Revista

Livro

Modernizando o registro civil : a
anotação como veículo de organização
social e o número único de identificação
Art. Revista
Marco Antônio Greco Bortz.
civil . De um visionário registrador
bragantino, em 1921 ao atual camponês
de andorra, em 2003 /

x

x

x

x

Direto

x

x

x

Art. Revista Arsenal antibisbilhoteiros

Processo judicial eletrônico : o uso da
via eletrônica na comunicação de atos e
tramitação de documentos processuais Edilberto Barbosa
Clementino
sob o enfoque histórico e principio
lógico, em conformidade com a Lei
11.419, de 19.12.2006

x

Livro

x

x

x

Airton Lopes

x
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x

x

Antonio do Passo Cabral

Antropometria

Senado/SINCON

Senado/SINCON

x

Senado/SINCON

Biometria

Direitos fundamentais do
direito de família

x

"Registro de
identidade civil";
"registro de
identificação civil"

Revista de Processo, v.31, nº
x
135, p. 97-131, maio de 2006

2004

Revista da Ampdft, v.3, nº 3,
p. 15-17, dez. de 2003

Antropometria

2006

2003

Rio de Janeiro: Record, 2003. x

A Eficácia probatória das mensagens
eletrônicas

2003

Art. Revista

Art. Revista Para que serve a carteira de identidade Ivaldo Lemos Júnior

Procura-se um pai, hoje! : reflexões
sobre a utilização das características
Cap. de livro antropométricas na determinação de
paternidade e no casamento
preferencial

Bryan Sykes

Anete Trachtenberg

As sete filhas de Eva : a ciência que
revela nossa herança genética

x

Livro

São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2003.

x

x

2003

LOCALIZAÇÂO
http://www6.senado.gov.br/bibliotec
a/DetalhaDocumento.action?id=356
016,31,135,2006&titulo=A%20Efic%
E1cia%20probat%F3ria%20das%20
mensagens%20eletr%F4nicas

Senado/SINCON

Senado/SINCON

x

LOCALIZAÇÃO
http://www6.senado.gov.br/bibliotec
a/DetalhaDocumento.action?id=398
956,33,197,2003&titulo=Al%E9m%2
0do%20olhar

LOCALIZAÇÃO
http://www6.senado.gov.br/bibliotec
a/DetalhaDocumento.action?id=668
072&titulo=A%20Identifica%E7%E3
o%20criminal%20/%20M%E1rio%2
0S%E9rgio%20Sobrinho.%20--

LOCALIZAÇÃO
http://www6.senado.gov.br/bibliotec
a/DetalhaDocumento.action?id=698
586,,,&titulo=Procurase%20um%20pai,%20hoje!%20:%2
0reflex%C3%B5es%20sobre%20a
%20utiliza%C3%A7%C3%A3o%20
das%20caracter%C3%ADsticas%2
0antropom%C3%A9tricas%20na%2
0determina%C3%A7%C3%A3o%20
de%20paternidade%20e%20no%20
casamento%20preferencial
LOCALIZAÇÃO
http://www6.senado.gov.br/bibliotec
a/DetalhaDocumento.action?id=679
362,3,3,2003&titulo=Para%20que%
20serve%20a%20carteira%20de%2
0identidade?

Senado/SINCON

Senado/SINCON

x

Mário Sérgio Sobrinho

"Documento de
identidade civil"

Senado/SINCON

Senado/SINCON

Biometria

x

Antropometria

Antropometria

Ciência Hoje, v.33, nº 197, p.
x
45, Set. de 2003

Curitiba: Juruá, 2003.

x

Barcelona: Gustavo Gili S.A.,
x
2002.

LOCALIZAÇÃO
http://www6.senado.gov.br/bibliotec
a/DetalhaDocumento.action?id=424
352,21,41,2001&titulo=L%C3%B3gi
cas%20da%20Antropotecnica%20:
%20Mensura%C3%A7%C3%A3o%
20do%20homem%20e%20biosociologia%20%281860-1920%29

LOCALIZAÇÃO
http://www6.senado.gov.br/bibliotec
a/DetalhaDocumento.action?id=581
059,13,22,2002&titulo=An%C3%A1l
ise%20comparada%20dos%20%C3
%ADndices%20antropom%C3%A9t
ricos%20e%20desnutri%C3%A7%C
3%A3o%20infantil%20na%20Am%
C3%A9rica%20Latina%20e%20no
%20Brasil
Pesquisa & Debate, v.13, nº
22, p. 31-48 de 2002

2002

2002

http://www6.senado.gov.br/sicon/ListaRefe
rencias.action?codigoDocumento=668072 Biometria
&codigoBase=1

A Identificação criminal

2003

Livro

Juliana Martins

x

Art. Revista Além do olhar

x

x

Livro

x

x

Análise comparada dos índices
Art. Revista antropométricos e desnutrição infantil na Samuel Kilsztajn
América Latina e no Brasil

Hildebrando Magno Rebello
Filho (Autor Secundário: Luiz 2003
Roberto Ferreira Falat)

Indireto

x

Fraudes documentais : como ocorrem

x

Livro

Julius Panero

x

Las dimensiones humanas en los
espacios interiores : estándares
antropométricos

x

Senado/SINCON

Senado/SINCON

Antropometria

Antropometria

x

Revista Brasileira de História,
v.21, nº 41, p. 145-156 de
x
2001

Porto Alegre: Ricardo Lenz,
2001.

2001

O homem delinquente / César
César Lombroso e Maristela
2001
Lombroso, tradução, atualização, notas Bleggi Tomasini (autor
e comentários
secundário)

Lógicas da Antropotecnica :
Art. Revista Mensuração do homem e biossociologia Claude Blanckaert
(1860-1920)

Livro

x

x

x

x

168

x

x

Art. Revista

Art. Revista Você é sua senha

Eduardo Vieira

2001

2001

PC World, nº 111, p. 57-65,
set. de 2001

Info Exame, v.16, nº 178, p.
78-83, jan. de 2001

x

x

Biometria

Biometria

Senado/SINCON

Senado/SINCON

LOCALIZAÇÃO
http://www6.senado.gov.br/bibliotec
a/DetalhaDocumento.action?id=535
727,16,185,2001&titulo=A%20senh
a%20%E9%20o%20ded%E3o

LOCALIZAÇÃO
http://www6.senado.gov.br/bibliotec
a/DetalhaDocumento.action?id=535
727,16,178,2001&titulo=Voc%EA%
20%E9%20sua%20senha
LOCALIZAÇÃO
http://www6.senado.gov.br/bibliotec
a/DetalhaDocumento.action?id=465
893,,111,2001&titulo=Ou%E7a%20
e%20seja%20ouvido:%20o%20com
putador%20pode%20conversar%20
com%20voc%EA

Senado/SINCON

LOCALIZAÇÃO
http://www6.senado.gov.br/bibliotec
a/DetalhaDocumento.action?id=535
727,16,189,2001&titulo=A%20%EDr
is%20%E9%20a%20senha

x

x

Biometria

Senado/SINCON

LOCALIZAÇÃO
http://www6.senado.gov.br/bibliotec
a/DetalhaDocumento.action?id=465
893,,,2001&titulo=Supremo%20Trib
unal%20Federal%20coloca%20bio
metria%20a%20s
ervi%E7o%20da%20seguran%E7a

Denise Hideko Goya

x

Senado/SINCON

LOCALIZAÇÃO
http://www6.senado.gov.br/bibliotec
a/DetalhaDocumento.action?id=465
893,,98,2000&titulo=Biometria%20:
%20esque%E7a%20todas%20as%
20senhas

Paulo Gomes Junior

x

2001

Senado/SINCON

LOCALIZAÇÃO
http://www6.senado.gov.br/bibliotec
a/DetalhaDocumento.action?id=518
210,3,25,1999&titulo=A%20Lei%20
do%20registro%20civil%20com%20
um%20%FAnico%20n%Famero

Lúcia Reggiani

Senado/SINCON

LOCALIZAÇÃO
http://www6.senado.gov.br/bibliotec
a/DetalhaDocumento.action?id=464
661,9,3,1999&titulo=Pronto%20para
%20a%20biometria

Info Exame, v.16, nº 185, p.
100-101, ago. de 2001

Pc World, nº 98, p. 54-62, ago
x
de 2000

"Registro de
identificação civil"

Senado/SINCON

LOCALIZAÇÃO
http://www6.senado.gov.br/bibliotec
a/DetalhaDocumento.action?id=414
727,,12818,1998&titulo=Ainda%20O
%20Numero%20%C3%9Anico

Correio Braziliense, Brasília,
x
nº 12797, p. 3, 01/06/ de 1998

"Registro de
identidade civil";
"registro de
identificação civil"

Senado/SINCON

Apenas citado

Biometria

Biometria

Biometria

2000

Consulex : revista jurídica,
v.3, nº 25, p. 66, jan. de 1999

Biometria

Senado/SINCON

2001

21/6/1905

PC magazine Brasil, v.9, nº 3,
x
p. 82-94, mar. de 1999

"Registro de
identidade civil";
"registro de
identificação civil"

Senado/SINCON

Silvia Balieiro

1999

Correio Braziliense, Brasília,
x
nº 12818, p. 2, 22/06/ de 1998

"Registro de
identidade civil"

Info Exame, v.16, nº 189, p.
110-111, dez de 2001

1998

Boletim IBCCRIM, v.6, nº 63,
x
p. 11, fev. de 1998

1998

PC World, 22/08/ de 2001 /
x
Pastas dos Ministros, nº STF

Claudionor Rocha

1998

Palhares Moreira Reis

2001

Cleunice A Valentim Bastos
Pitomb

LOCALIZAÇÃO
http://www6.senado.gov.br/bibliotec
a/DetalhaDocumento.action?id=550
492,6,63,1998&titulo=A%20Poss%
C3%ADvel%20Vulnerabilidade%20
da%20Intimidade%20Individual%20
com%20a%20Institui%C3%A7%C3
%A3o%20do%20N%C3%BAmero%
20%C3%9Anico%20de%20Identida
de%20Civil

Ouça e seja ouvido: o computador pode
Denise Hideko Goya
conversar com você

x

Art. Revista A senha é o dedão

Supremo Tribunal Federal coloca
biometria a serviço da segurança

Art. Revista A íris é a senha

Art. Revista

Art. Revista Biometria : esqueça todas as senhas

x

A Lei do registro civil com um único
Art. Revista
número

x

x

x

X

x

X

x

x

x

x

Art. Revista Pronto para a biometria

Ainda O Numero Único

x

x

x

x

O 'grande irmão' e o Número Único

A Possível Vulnerabilidade da
Art. Revista Intimidade Individual com a Instituição
do Número Único de Identidade Civil

Art. Jornal

x

x

x

x

LOCALIZAÇÃO 2
http://www6.senado.gov.br/b
iblioteca/DetalhaDocumento.
action?id=578587,,STF,&titu
lo=Supremo%20Tribunal%2
0Federal%20coloca%20bio
metria%20a%20servi%E7o
%20da%20seguran%E7a
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x

Síntese jornal, v.2, nº 16, p. 8x
9, jun. de 199

Antropometria

"Registro de
identificação civil"

"Registro de
identidade civil"
"registro de
identificação civil"

"Registro de
identidade civil";
"registro de
identificação civil"

"Registro de
identidade civil";
"registro de
identificação civil"

Senado/SINCON

Senado/SINCON

Senado/SINCON

Senado/SINCON

Senado/SINCON

Senado/SINCON

Apenas listado (sem acesso online)

Apenas citado

Apenas citado

Apenas citado

LOCALIZAÇÃO
http://www6.senado.gov.br/bibliotec
a/DetalhaDocumento.action?id=542
044,2,16,1998&titulo=O%20grande
%20irm%C3%A3o%20e%20o%20n
%C3%BAmero%20%C3%Banico

x

x

x

x

Art. Revista

A inconstitucionalidade da criação de
Art. Revista um número único de registro de
identidade civil : lei n. 9.454/97.

Identificação civil e efetividade de
direitos fundamentais

x

x

x

x

1998

São Paulo: Fundacentro,
1996.

Antropometria

Senado/SINCON

x

Palhares Moreira Reis

Rio de Janeiro: Instituto
x
Nacional de Tecnologia, 1995.

Antropometria

Senado/SINCON

Art. Revista O grande irmão e o número único

1996

Ciência Hoje, v.17, nº 101, p.
x
67-69, jul. de 1994

Antropometria

x

Novo equipamento de medições
antropométricas Ricardo da Costa
Serrano
1995

x

Senado/SINCON

x

Livro
Ergo kit: manual de aplicação dos dados
x
antropométricos.

1994

Visão, v.40, nº 51, p. 38-40,
dez. de 1991

Biometria

Celso Ribeiro Bastos, André
Ramos Tavares (autor
1997
secundário)

Cecília Érika d'Almeida Lobo 19/6/1905

Ricardo da Costa Serrano

x

Repertório IOB de
jurisprudência : civil,
x
processual, penal e
comercial, nº 21, p. 435-433,
1. quinz nov. de 1997
Nomos : revista do Curso de
Mestrado em Direito da UFC,
x
v.16/18, nº 4/6, p. 76-85,
jan./dez. de 1997/1999

Folha de São Paulo, São
Paulo, nº 24842, p. 3-9,
08/04/ de 1997

Livro

Ricardo Ventura Santos

1991

x

x

1997

x

Art. Revista Nutrição e povos indígenas

x

Ciência e Cultura, v.40, nº 9,
p. 892-897, set. de 1988

x

x

x

x

Art. Revista A Geração dos pés de anjo

1988

Senado/SINCON

Criado o numero único de identificação

x

x

Biometria de tubarões costeiros aplicada
Art. Revista ao controle de desembarques no norte Rosangela Paula Lessa
do Brasil - maranhão

Antropometria

1984

Revista brasileira de
educação física e desportos,
x
v.12, nº 53, p. 13-16, jan./mar.
de 1984

Antropometria

Senado/SINCON

Senado/SINCON

LOCALIZAÇÃO
http://www6.senado.gov.br/bibliotec
a/DetalhaDocumento.action?id=360
173,5,4,1983&titulo=O%20somat%
C3%B3tipo%20do%20atleta%20est
udantil%20brasileiro

LOCALIZAÇÃO
http://www6.senado.gov.br/bibliotec
a/DetalhaDocumento.action?id=397
636,12,53,1984&titulo=O%20Perfil
%20de%20adolescentes%20atrave
s%20de%20medidas%20antropome
tricas%20e%20pulmonares

LOCALIZAÇÃO
http://www6.senado.gov.br/bibliotec
a/DetalhaDocumento.action?id=398
956,17,101,1994&titulo=Nutri%C3%
A7%C3%A3o%20e%20povos%20in
digenas
LOCALIZAÇÃO
http://www6.senado.gov.br/bibliotec
a/DetalhaDocumento.action?id=348
785,40,51,1991&titulo=A%20Gera%
C3%A7%C3%A3o%20dos%20pes
%20de%20anjo
LOCALIZAÇÃO
http://www6.senado.gov.br/bibliotec
a/DetalhaDocumento.action?id=355
917,40,9,1988&titulo=Biometria%20
de%20tubar%F5es%20costeiros%2
0aplicada%20ao%20controle%20de
%20desembarques%20no%20norte
%20do%20brasil%20%20maranh%E3o
LOCALIZAÇÃO
http://www6.senado.gov.br/bibliotec
a/DetalhaDocumento.action?id=351
992,12,47,1984&titulo=Norma%20te
cnica%20a%20inadequa%C3%A7
%C3%A3o%20no%20uso%20de%2
0valores%20antropometricos%20es
trangeiros
Revista brasileira de saúde
ocupacional, v.12, nº 47, p. 54-x
55, jul./set. de 1984

Norma técnica a inadequação no uso de
Laerte Matias
valores antropométricos estrangeiros

1983

Universitas, v.5, nº 4, p. 5-10
x
de 1983

Antropometria

1984

Art. Revista

x

Volmar Geraldo da Silva
O Perfil de adolescentes através de
Nunes; Paulo Roberto
Art. Revista
medidas antropométricas e pulmonares Barcellos de Mello (autor
secundário)

x

x

x

x

x

O somatótipo do atleta estudantil
Art. Revista
brasileiro

Ayrton Klier Peres e
Fernando Ribeiro, Morais
Junior, Keila Elizabeth
Fontana, Denise Andrade
Reis,
Ricardo Bernardo Mayolino
(autores secundários)

170

x

x

x

x

x

Art. Revista Medidas antropométricas

Art. Revista

Art. Revista Retrato do Brasil em carne e osso

Aplicação da antropometria na
construção civil

x

Jose Antonio Pinto

Reginaldo Prandi

1978

1980

1982

Revista brasileira de
educação física e desportos,
x
v.10, nº 39, p. 4-23, out./dez.
de 1978

Revista brasileira de saúde
ocupacional, v.8, nº 32, p. 74- x
80, out./dez. de 1980

Novos Estudos Cebrap, v.1,
nº 3, p. 10-15, jul. de 1982

Antropometria

Antropometria

Antropometria

Senado/SINCON

Senado/SINCON

Senado/SINCON

x

Jose Rizzo Pinto

CIC, RG e passaporte perdem validade Constança Tatsch,
no Brasil
da Folha Online

25/1/2001

FSP online

FSP online

Apenas listado (sem acesso online)

LOCALIZAÇÃO
http://www6.senado.gov.br/bibliotec
a/DetalhaDocumento.action?id=392
851,1,3,1982&titulo=Retrato%20do
%20brasil%20em%20carne%20e%
20osso
LOCALIZAÇÃO
http://www6.senado.gov.br/bibliotec
a/DetalhaDocumento.action?id=351
992,8,32,1980&titulo=Aplica%C3%A
7%C3%A3o%20da%20antropometri
a%20na%20constru%C3%A7%C3
%A3o%20civil
LOCALIZAÇÃO
http://www6.senado.gov.br/bibliotec
a/DetalhaDocumento.action?id=397
636,10,39,1978&titulo=Medidas%20
antropometricas

Senado/SINCON

x

Antropometria

1935

Apenas listado (sem acesso online)

Bastos de Ávila

Apenas listado (sem acesso online)

Livro

Senado/SINCON

x

Senado/SINCON

x

Biometria

Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 1935.

Biometria

Apenas listado (sem acesso online)

1932

Senado/SINCON

Apenas listado (sem acesso online)

C Doliveira

Antropometria

Senado/SINCON

Livro

x

Antropometria

Cotidiano

x

Paris: Imprimerie Nationale,
1909.

x

Folha.com

Cotidiano

x

1909

Melun: Imprimerie
Administrative, 1893.

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/857 "Registro de
575-troca-do-rg-pela-nova-identidade-com- identidade civil";
chip-comeca-no-proximo-dia-17.shtml
"RIC"

Folha.com

Cotidiano

da France Presse, em
Assunção (Paraguai)

10/11/2010

"Documento de
identidade civil"

"Registro de
identidade civil"

Folha.com

Folha.com

Folha.com

Cotidiano

Mundo

Poder

Poder / Eleições 2010

"Registro de
identidade civil"

http://www1.folha.uol.com.br/poder/796
"Registro
de
272-software-contra-lavagem-de-dinheiro- identificação civil";
Folha.com
so-sera-usado-se-necessario-diz-presidente-"Documento único";
"RIC"
do-tse.shtml

http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil
/ult96u31227.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/mun
do/ult94u18307.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/8
28585-comissao-aprova-validade-paracarteiras-de-identidade-paramilitares.shtml

Rio de Janeiro: A Balança,
x
1932.
Padova, Italia: Dott. a. Milani,
x
1927

Anthropologie métrique : conseils
pratiques aux missionnaires
scientifiques sur la manière de mesurer,
de photographer et de décrire des sujets A. Bertillon e
vivants et des piècesanatomiques:
A. Chervin
anthropométrie, photographie métrique,
portrait descriptif craniométrie A.
Bertillon et A. Chervin
1893

FSP online

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/852 "Registro de
884-governo-lanca-novo-documento-deidentidade civil";
identidade.shtml
"RIC"

Folha.com

1927

Instructions signaletiques identification
Alphonse Bertillon
anthropometrique Par Alphonse Bertillon

10/1/2011

FSP online

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/7 "Registro de
99851-cinco-estados-e-o-df-serao-osidentificação civil";
"RIC"
primeiros-a-emitir-o-novo-rg.shtml

Ilustrada

Marcello Boldrini

Troca do RG pela nova identidade com
Agência Brasil
chip começa no próximo dia 17

30/12/2010

FSP online

http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustr
"Documento único" Folha.com
ada/ult90u462733.shtml

Questões de anthropologia brasileira
Bastos de Ávila ; prefacio Froes da
Fonseca
Esboço das taxas biométricas
brasileiras
Biometrica problemi della vita delle
specie e degli individui

Livro

Agência Brasil

16/9/2010

FSP online

Livro

x

Notícia

Governo lança novo documento de
identidade

De São Paulo

31/10/2008

FSP online

x

x

Ric

Notícia

Cinco Estados e o DF serão os
primeiros a emitir o novo RG

Renata Giraldi, da Folha
Online, em Brasília

15/6/2003

x

Direta

Ric

Notícia

Ministro da Cultura defende cotas para
meia-entrada

Mari Tortato, da Agência
Folha, em Curitiba

Livro

Direta

Ric

Notícia

Carteira de identidade caducou no ano
passado

x

Direta

Não Ric

Notícia

x

Indireto

Não Ric

Notícia

Paraguai exige documentos de
brasileiros em compra de armas

de São Paulo

FSP online

Cotidiano

Indireta

http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidi "Registro de
identidade civil";
Folha.com
ano/ult95u76810.shtml
"Documento único"

Notícia

Comissão aprova validade para
carteiras de identidade para militares

9/9/2010

FSP online

Não Ric

Notícia

Software contra lavagem de dinheiro só
será usado se necessário, diz
Felipe Seligman, de Brasília
presidente do TSE

10/4/2002

Indireto

Não Ric

Notícia

Não Ric

Indireto

Ric

Indireta

Indireto

171

Indireto
Indireto
Direto

Ric
Ric
Ric

Cadastro para novo registro de
Agência Brasil
identidade civil deve começar em janeiro

Notícia

Presidente Lula sanciona lei que unifica
Agência Brasil
documentos

Notícia

Notícia

Lei que unifica números de documentos colaboração para a Folha
colide com medida provisória
Online

Notícia

29/12/2009
15/10/2009
18/9/2009

FSP online

FSP online

FSP online

http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidi "Registro de
identidade civil"
ano/ult95u638755.shtml

http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidi "Registro de
identidade civil";
ano/ult95u672452.shtml
"RIC"

Folha.com

http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano
"Documento único" Folha.com
/ult95u625852.shtml

Folha.com

Folha.com

Cotidiano

Cotidiano

Cotidiano

Cotidiano

http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano "Registro de
/ult95u625567.shtml
identidade civil"

Ric

FSP online

Indireto

17/9/2009

Cotidiano

FSP online

Folha.com

9/7/2008

Notícia

http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidi "Registro de
identidade civil";
ano/ult95u420643.shtml

Ric

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mundo
"RIC"
/ft1702201113.htm

Indireto
FSP impresso

Mundo

17/2/2011
FSP impresso

Folha.com

31/12/2010

"RIC"

Notícia
De Brasília

FSP impresso

Senado aprova projeto de lei que unifica Agência Brasil/ Agência
documentos
Senado
Simone Iglesias
Brasil adotará RG único com chip a
da Folha de S.Paulo, em
partir de janeiro
Brasília
Fabiano Maisonnave, de
Pequim

Não Ric
Governo lança novo modelo de
identidade e Lula recebe o nº 001
17/9/2010

Brasil

Contra fraudes, Índia lança "super RG"

Indireto
Notícia

x

Cotidiano

Ric
IDENTIDADE 5 Estados e DF serão os
primeiros a ter novo RG
FSP impresso

Folha.com

Direto

Notícia
Simone Iglesias, da sucrusal
9/7/2008
de Brasília

Cotidiano

Ric
Brasil adotará RG único com chip a
partir de janeiro

Folha.com

Direto

Notícia

Cotidiano

Ric

Folha.com

Indreto

Brasil

"Registro de
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff3
identidade civil";
112201016.htm
"RIC"
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidia "Registro de
identificação civil";
n/ff1709201027.htm
"RIC"
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidia "Registro de
identidade civil";
n/ff0907200823.htm
"RIC"

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/f
"Documento único" Folha.com
c1603200513.htm

Notícia

FSP impresso

Ric

Silvana de Freitas, da
sucursal de Brasília
Silvana de Freitas, da
sucursal de Brasília
16/3/2005

Indireto

Novo presidente do TSE quer mudar
título
Título de eleitor é falho para presidente
do TSE

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc01
"Documento único" Folha.com
11200417.htm

Notícia

FSP impresso

Ric

1/11/2004

Indireto

Cotidiano

Mari Tortato, da Agência
Folha, em Curitiba

"Registro de
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1
identidade civil";
Folha.com
506200309.htm
"Documento único"

Carteira de identidade caducou no ano
passado

FSP impresso

Notícia

15/6/2003

Ric

FSP impresso

Direto

18/09/2009_a

Folha corrida

Cotidiano

da sucursal de Brasília

Notícia

FSP impresso

Ric

31/12/2010

Indireto
x

Mercado

"Documento único" Folha.com

"Documento único" Folha.com

Opinião

Cotidiano

Opinião

Poder

"Documento único" Folha.com

Opinião

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercad "Registro de
Folha.com
identidade civil";
o/me2710201013.htm
"RIC"
"Registro de
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/po1 identificação civil";
Folha.com
009201023.htm
"Documento único";
"RIC"

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidia
"Documento único" Folha.com
n/ff1809200923.htm
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/corrida
"RIC"
Folha.com
/cr3112201004.htm

Sai RG, Entra RIC

Senado aprova criação de documento
único

RG digital atrai fábrica francesa de chips Camila Fusco, de São Paulo 27/10/2010

FSP impresso

FSP impresso

FSP impresso

Painel
Notícia

Ric
Ric

Justiça Eleitoral firma acordo contra
crimes financeiros

Indireto
Direto

Notícia

20/9/2009

FSP impresso

10/9/2010

Ric

18/9/2009

De Brasília

Indireto

Documento único

Marcos Elias

Mário Nogueira Neto (Ponta
Grossa, PR)

Ric

Indireto
x

Frase

Painel do
Leitor

FSP impresso

Ric

8/12/2006

Indireto

Jutahy Junior

Ric

Notícia

Indireto

"Documento único" Folha.com

Ilustrada

FSP impresso

FSP impresso

Folha.com

5/9/2002

FSP impresso

2/6/2003

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao
/fz2009200910.htm
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidia
n/ff1809200924.htm
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao
/fz0812200608.htm
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao
/fz0206200302.htm

Cotidiano

12/7/1997

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/f "Registro de
identidade civil";
c160601.htm

x
Mônica Bergamo

Folha.com

Brasil

FSP impresso

"RIC"

16/6/1997

Semana da Segurança
x

Folha.com

Cotidiano

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/1997/4/08/ "Registro de
cotidiano/62.html
identidade civil"

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad "Registro de
identificação civil"
/fq0509200208.htm
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1 "Registro de
20752.htm
identidade civil"

Folha.com

FSP impresso

TENDÊNCIAS/DEBATES Uma lei a
favor do Brasil

Coluna

da sucursal de Brasília

Hélio Luz critica nova lei sobre
da Reportagem Local
identificação
Fora de hora; Tungada à vista;
Propaganda gratuita; Pedido malufista;
Pedra no caminho; Ponte aérea; Jogo
pesado; Palanque rachado; Vítima de
x
olho gordo; Tarefa difícil; Em campanha;
Por toda a vida; Viés policial; Desconto
para todos; Conexão jurídica; Bandeira
externa
Criado o número único de identificação

8/4/1997

Notícia

Ric
Notícia

Ric

Indireto
Ric

Indireto

Indireto

Painel

Notícia

Ric

Ric

Indireto

Indireto

172

Notícia

Câmara dos Deputados aprova o 'superda sucursal de Brasília
RG'
2/4/1997

2/4/1997
FSP impresso

FSP impresso

Ric
DOCUMENTOS Câmara dos Deputados
da sucursal de Brasília
aprova o `super-RG'

Indireto
Notícia

"Registro de
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/1997/4/02/
identidade civil";
cotidiano/17.html
Documento único"
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff0 "Registro de
20427.htm
identidade civil"

Folha.com

Folha.com

Cotidiano

Cotidiano

http://www.estadao.com.br/noticias/cidades
,governo-vai-convocar-100-mil-pessoaspara-receber-novo-rg-nestemes,668404,0.htm

São Paulo

Ric

Estadão

"Registro de
identidade civil";
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/ "Registro de
Estadão.com
20101231/not_imp660101,0.php
identificação civil";
"RIC"; "Documento
de identidade civil"

Política

Indireto

Estadão

"Registro de
identidade civil";
http://www.estadao.com.br/noticias/naciona
"Registro de
l,em-um-dos-ultimos-atos-de-governo-lulaEstadão.com
identificação civil";
lanca-novo-rg,660037,0.htm
"RIC"; "Documento
de identidade civil"

x

"Registro de
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,ri
identidade civil";
o-vai-emitir-novo-rg-a-partir-deEstadão.com
"RIC"; "Documento
dezembro,628502,0.htm
de identidade civil"

Brasil

x

São Paulo

RIC

"Registro de
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades
identidade civil";
,rio-vai-emitir-novo-registro-civil-a-partir-deEstadão.com
"RIC" ; "Documento
dezembro,628454,0.htm
de identidade civil"

Ciência

Indireta

Estadão

Estadão.com

x

Brasil

19/1/2011

Estadão

"Registro de
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,g
identidade civil";
overno-lanca-hoje-novo-documento-deEstadão.com
"RIC"; "Documento
identidade,659882,0.htm
de identidade civil"

Brasil

Notícia

Marília Lopes - Central de
Notícias

Estadão

"Registro de
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades
identidade civil";
,nova-identidade-e-lancada-e-2-milhoesEstadão.com
"RIC"; "Documento
terao-documento-na-1-etapa,659877,0.htm
de identidade civil"

RIC

Vannildo Mendes - O Estado
31/12/2010
de S.Paulo

Estadão

"Registro de
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/
identidade civil";
20101111/not_imp638197,0.php
"RIC"

Direta

Notícia

Lançado novo RG nacional, com chip
contra fraudes

Estadão

"Registro de
identidade civil";
"Registro de
Estadão.com
identificação civil";
"RIC"; "Documento
de identidade civil"

Notícia

Vannildo Mendes - Agência
Estado

30/12/2010

Governo lança hoje novo documento de Solange Spiagliatti - Agência
30/12/2010
identidade
Estado

Em um dos últimos atos de governo,
Lula lança novo RG

Solange Spigliatti - Central
de Notícias

11/11/2010

Governo vai convocar 100 mil pessoas
para receber novo RG neste mês

Notícia

Nova identidade é lançada e 2 milhões
terão documento na 1ª etapa

O Estado de S.Paulo

RIC

RIC

Notícia

Câmara aprova prazo de validade de
até 20 anos para RG

Direta

Direta

RIC

Notícia

Estadão

http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,ci
entistas-dos-eua-advertem-para-riscos-de- Biometria
identificacao-biometrica,614867,0.htm

Estadão.com

30/12/2010

Direta

Não RIC

Estadão

http://www.estadao.com.br/noticias/geral,ci "Registro de
nco-estados-vao-testar-nova-carteira-de- identidade civil";
identidade,610894,0.htm
"RIC"

23/8/2010

23/8/2010

29/8/2010

Estadão

Estadão

Estadão

Estadão

Estadão.com

Indireta

24/9/2010

Estadão

29/6/2010

22/10/2010

REUTERS - REUTERS

16/9/2010

x

Altamiro Silva Júnior, da
Agência Estado
Altamiro Silva Júnior, da
Agência Estado

- O Estado de S.Paulo

Julia Baptista - Agência
Estado

Cientistas dos EUA advertem para
riscos de identificação biométrica

Priscila Trindade - Agência
Estado

Estadão

RG com chip terá de filiação a tipo de
sangue
Bradesco fecha acordo com INSS para
usar biometria com aposentados
Bradesco vai usar biometria com
aposentados

Rio vai emitir novo RG a partir de
dezembro

Notícia

Cinco Estados vão testar nova carteira
de identidade

16/9/2010

Notícia

Não RIC

Notícia

Priscila Trindade estadão.com.br

Notícia

RIC

Indireta

RIC

Cinco Estados e o DF são escolhidos
para emitir nova carteira de identidade

RIC
Notícia

Indireta

Indireta

Notícia

Indireta
Não RIC
Notícia

Discurso do deputado Celso
Russomanno (PP) na Câmara dos
Deputados em 5/11/2009

"Registro de
identidade civil"

Biometria

Biometria

RIC

Estadão.com

Estadão.com

Estadão.com

Estadão.com

Política

Economia

Negócios

São Paulo

Brasil

RIC

Indireta
Não RIC

Notícia

"Registro de
identidade civil";
Estadão.com
"RIC"; "Documento
de identidade civil"

Indireta

Indireta

RIC

http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/
20100829/not_imp601925,0.php
http://economia.estadao.com.br/noticias/no
t_32681.htm
http://economia.estadao.com.br/noticias/no
t_32696.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/naciona
l,discurso-do-deputado-celso-russomannopp-na-camara-dos-deputados-em5112009,573831,0.htm

http://www.estadao.com.br/noticias/cidades
,cinco-estados-e-o-df-sao-escolhidos-paraemitir-nova-carteira-deidentidade,610883,0.htm

Indireta

173

Indireta

Indireta

Indireta

Indireta

RIC

RIC

RIC

RIC

Notícia

Notícia

Notícia

Notícia

Novo documento vai ajudar a coibir
fraudes

RG nacional deve começar a sair até
outubro

RG com chip começa em novembro

RG com chip começa a ser emitido em
novembro

- O Estado de S.Paulo

Ana Bizzotto - O Estado de
S.Paulo

AE - Agência Estado

7/5/2010

15/6/2010

15/6/2010

Estadão

Estadão

Estadão

"Registro de
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/ identidade civil";
Estadão.com
20100507/not_imp548186,0.php
"RIC"; "Documento
de identidade civil"

"Registro de
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/ identidade civil";
Estadão.com
20100615/not_imp566766,0.php
"RIC"; "Documento
de identidade civil"

"Registro de
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,rgidentidade civil";
com-chip-comeca-a-ser-emitido-emEstadão.com
"RIC"; "Documento
novembro,566860,0.htm
de identidade civil"

São Paulo

São Paulo

~x

Estadão.com

Estadão.com

x

x

Estadão
Estadão

Fausto Macedo - O Estadao
2/3/2010
de S.Paulo

"Registro de
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/
identidade civil";
20100227/not_imp518080,0.php
"RIC"
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/
Biometria
20100221/not_imp513998,0.php

20/2/2010

Daniela Kresch, TEL-AVIV O Estadao de S.Paulo

Política

Biometria impõe novo desafio a espiões

Estadão.com

Notícia

http://www.estadao.com.br/noticias/naciona
l,tse-fara-recadastramento-biometrico-de-1- Biometria
milhao-de-eleitores,466196,0.htm

Não RIC

Estadão

Indireta

13/11/2009

TSE fará recadastramento biométrico de Mariângela Gallucci, de O
1 milhão de eleitores
Estado de S.Paulo

Política

Notícia

Estadão.com

Não RIC

http://www.estadao.com.br/noticias/naciona
"Registro de
l,presidente-lula-sanciona-lei-que-autorizaidentidade civil"
o-registro-civil-unico,451637,0.htm

Indireta

Estadão

Presidente Lula sanciona lei que
autoriza o registro civil único
16/10/2009

Notícia

Agência Brasil

RIC

x

Direta

"Registro de
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/ identidade civil";
Estadão.com
20091016/not_imp451312,0.php
"RIC"; "Documento
de identidade civil"

Nova carteira de identidade sai em
janeiro

Estadão

Notícia

16/10/2009

RIC

Tânia Monteiro, BRASÍLIA O Estadao de S.Paulo

Indireta

Brasil

Vannildo Mendes, O Estado
de S. Paulo

"Registro de
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,pr
identidade civil";
ojeto-une-rg-cpf-carteira-de-trabalho-eEstadão.com
"RIC"; "Documento
cnh,437204,0.htm
de identidade civil"

Projeto une RG, CPF, carteira de
trabalho e CNH

Estadão

Notícia

18/9/2009

RIC

Indireta

RIC

x

Vannildo Mendes, BRASÍLIA 18/9/2009
O Estadao de S.Paulo

Indireta

"Registro de
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/ identidade civil";
Estadão.com
20090918/not_imp437065,0.php
"RIC"; "Documento
de identidade civil"

Projeto une RG, CPF, carteira de
trabalho e CNH

Estadão

Notícia

Estadão

Notícia

17/9/2009

RIC

x

AE - Agencia Estado

Indireta

CCJ aprova unificação de documentos
no RG

Estadão.com

Senado aprova projeto que cria
identidade unificada

Estadão

Notícia

x

2/7/2009

RIC

Ameaça à liberdade dos britânicos

Estadão.com

- O Estado de S.Paulo

Indireta

Notícia

Lei facilita registro tardio de nascimento

Renata Veríssimo, da
Agência Estado

x

Estadão

Não RIC
Notícia

Renata Veríssimo, da Agência Estado

da Redação estadao.com.br

8/7/2008

Estadão.com

21/2/2009

Indireta
Não RIC
Notícia

PF propõe RG digital para combater
fraudes

Vannildo Mendes - O
Estadao de S.Paulo

Jornal O Estado de S. Paulo http://www.serpro.gov.br/noticiasCaderno Economia e
antigas/noticias-2006/20060804_04
Negócios

Timothy Garton Ash* - O
Estadao de S.Paulo
Lisandra Paraguassú - O
Estadao de S.Paulo

Indireta
Não RIC

Notícia

PF propõe RG nacional para combater
fraudes

4/8/2006

Biometria

"Registro de
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,s
identidade civil";
enado-aprova-projeto-que-cria-identidade"Documento de
unificada,436809,0.htm
identidade civil"
"Registro de
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/ identidade civil";
20090702/not_imp396516,0.php
"Documento de
identidade civil"
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/ "Registro de
20090222/not_imp328130,0.php
identidade civil"
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/ "Registro de
20081023/not_imp264819,0.php
identidade civil"
http://www.estadao.com.br/noticias/econo
mia,receita-quer-acabar-com-a-declaracao- Biometria
de-isento-de-ir,213880,0.htm

Indireta

RIC

Notícia

-

x

Estadão

x

Indireta

RIC

Bradesco testa leitor de impressão
digital em caixa eletrônico

Estadão.com

23/10/2008

Estadão

"Registro de
http://www.estadao.com.br/noticias/geral,pfidentidade civil";
propoe-rg-digital-para-combaterEstadão.com
"RIC"; "Documento
fraudes,202294,0.htm
de identidade civil"

x

Indireta

Notícia

Economia

26/7/2008

Estadão

"Registro de
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/ identidade civil";
Estadão.com
20080708/not_imp202080,0.php
"RIC"; "Documento
de identidade civil"

x

Não RIC

Estadão.com

8/7/2008

Estadão

Portal Serpro

Direta

174

Direta

Direta

Direta

Direta

Direta

Direta

Direta

Direta

RIC

RIC

RIC

Não RIC

RIC

Não RIC

RIC

Não RIC

RIC

Não RIC

Notícia

Notícia

Notícia

Notícia

Notícia

Notícia

Notícia

Notícia

Notícia

Notícia

Notícia

Nova identidade começa a ser expedida
não consta
em dezembro

Passaporte para o futuro

PF: identidade com chip deve custar de
Thaís Sabino
R$ 12 a R$ 15 a portador

Certificado digital no RIC diminuirá risco
Camila Almeida
de fraudes eletrônicas

Congresso da cidadania digital:
não consta
caminhos para a identidade do cidadão

Nova identidade é apresentada no
Certforum em Belém

Depois da urna eletrônica, votação pode
Irene Barella
chegar ao celular

Fórum sobre o uso de certificação digital
não consta
no RIC reúne ITI e PF

Uma alternativa de proteção para o
micro na ponta dos dedos do usuário

Certificação digital e biometria: mais
segurança na Rede de dados criminais
não consta

Biometria será usada em salas de aula e
em urnas eletrônicas

Você é sua senha

não consta

Laís Garcia

Tatiana Schnoor

Giuseppe dos Santos
Romagnoli

Giuseppe dos Santos
Romagnoli

9/8/2010

20/10/2010

2005

15/8/2010

5/10/2010

23/9/2009

19/11/2010

30/10/2008

12/9/2008

27/12/2004

5/9/2008

30/8/2006

1/8/2006

17/11/2006

28/12/2005

2002

Revista Tema - Ano XXVIII
Edição 173

Agência de notícias da
Câmara

Revista Consultor jurídico

Revista Tema - Ano XXIXEdição 179

Site de Notícias - Terra
Notícias

Revista ComCiencia

ITI - Boletim digital n. 148

Comunicação Social do
Serpro

Decision Report

ITI

Jornal O Globo

ITI

Site de Notícias - IDG Now

Jornal Correio Braziliense

Site de Noticias - W News

Jornal Gazeta de Alagoas

Tematec (Tema 161 - ANO
VIII)

Biometria: você é sua senha

Direta

RIC

Notícia

Carol Siqueira

18/6/2004

Google

Google

Google

Portal Serpro

Portal Serpro

Portal Serpro

Portal Serpro

Portal Serpro

Portal Serpro

Portal Serpro

Portal Serpro

Portal Serpro

Portal Serpro

Portal Serpro

Portal Serpro

Portal Serpro

Portal Serpro

Portal Serpro

Portal Serpro

x

x

Noticiário

X

Mídia e tecnologia

Mídia e tecnologia

x

Mídia e tecnologia

Mídia e tecnologia

Mídia e tecnologia

Notícias do Serpro

Mídia e tecnologia

Mídia e tecnologia

x

Mídia e tecnologia

x

x

x

x

Livros - Política de Comunicação do
Serpro - PCS, Tema 161 - ANO VIII Nº 61 - 2002

Jornal a Comarca

http://www.serpro.gov.br/noticiasBiometria
antigas/noticias-2005-1/20051228_01/
http://www.serpro.gov.br/noticiasBiometria
antigas/noticias-2006/20061117_03
http://www.serpro.gov.br/noticiasBiometria
antigas/noticias-2006/20060801_04
http://www.serpro.gov.br/noticiasBiometria
antigas/noticias-2006/20060830_05
http://www.serpro.gov.br/serpronamidia/20
08/setembro/certificacao-digital-e-biometriaBiometria
mais-seguranca-na-rede-de-dadoscriminais
http://www.serpro.gov.br/noticiasBiometria
antigas/noticias-2004/20041227_10/
http://www.serpro.gov.br/serpronamidia/20
Biometria
08/setembro/forum-sobre-o-uso-decertificacao-digital-no-ric-reune-iti-e-pf/
http://www.serpro.gov.br/serpronamidia/20
Biometria
08/outubro/depois-da-urna-eletronicavotacao-pode-chegar-ao-celular/
http://www.serpro.gov.br/noticiasSERPRO/
"Registro de
2010/novembro/nova-identidade-eidentidade civil"
apresentada-no-certforum-em-belem
http://www.serpro.gov.br/serpronamidia/20
"Registro de
09/setembro/congresso-da-cidadaniaidentidade civil"
digital-caminhos-para-a-identidade-docidadao/
http://www.serpro.gov.br/serpronamidia/20
"Registro de
10/outubro/certificado-digital-no-ricidentidade civil"
diminuira-risco-de-fraudes-eletronicas
http://www.serpro.gov.br/serpronamidia/20
"Registro de
10/agosto/pf-identidade-com-chip-deveidentidade civil"
custar-de-r-12-a-r-15-a-portador
http://www.serpro.gov.br/imprensa/publicac
"Registro de
oes/Tema/tema_179/materias/passapoteidentidade civil"
para-o-futuro
http://www.serpro.gov.br/serpronamidia/20
10/outubro/nova-identidade-comeca-a-ser- RIC
expedida-em-dezembro
http://www.serpro.gov.br/serpronamidia/20
10/agosto/identidade-com-chip-comecara- Documento + único
a-ser-emitida-ainda-neste-ano
http://www.serpro.gov.br/noticiasDocumento + único
antigas/noticias-2004/20040621_01/
http://www.adjorisc.com.br/jornais/acomarc
a/on-line/noticiario/registro-de-identidade- "Registro de
civil-6-duvidas-sobre-o-novo-rg-brasileiro- identificação civil"
1.395326
http://www.tse.gov.br/sadAdmAgencia/notic "Registro de
iaSearch.do?acao=get&id=1357519
identificação civil"

Brasil/Mundo

Portal Serpro

19/1/2011

Agência de Notícias da
Justiça Eleitoral

http://www.iti.gov.br/twiki/bin/view/Noticias/ "Registro de
PressRelease2008Jul11_141128
identificação civil"

Google

x

http://www.serpro.gov.br/imprensa/publicac
Biometria
oes/tematec/2002/ttec61/

10/2/2011

ITI - Instituto Nacional da
Tecnologia da Informação

http://www.correiodoestado.com.br/noticias
"Registro de
/novo-registro-de-identidade-civil-eidentificação civil"
lancado-por-lula_93112/

Google

26/11/2010

G1
Registro de Identidade Civil: 6 dúvidas
sobre o novo RG brasileiro
Registro de Identidade Civil é destaque
x
do programa Brasil Eleitor

vários autores

10/7/2008

Correio do Estado

http://www.jornaltonyseisa.jex.com.br/notici
as+gerais/registro+de+identidade+civil+"Registro de
+decreto+governamental+saiu+dia+05+05 identificação civil"
+2010+

x

Direta

RIC

Notícia
Identidade com chip começará a ser
emitida ainda este ano2010

não consta

x

30/12/2010

Jornal Tonyseisa

RIC

Indireta

RIC

Notícia
Registro único para os cidadãos
brasileiros

Brasileiros poderão adquirir nova
identidade civil a partir do próximo ano

G1

10/5/2010

Direta

Direta

RIC
Notícia

Press
release

Novo registro de identidade civil é
lançado por Lula

Iti

Notícia

Direta
RIC

Notícia

RIC

Notícia

Registro de identidade civil - Decreto
Governamental saiu dia 05/ 05/ 2010

Não RIC

Direta

RIC

Notícia

Direta

RIC

Notícia

Direta

Direta

RIC

Direta

RIC

Aprendendo um pouco mais sobre a
biometria
Previdência usará certificação digital
para combater fraudes

Direta

Direta

Jornal Nacional

x

Notícia

Google

RIC

AC 24 horas

Direta

http://www.ac24horas.com/portal/index.php
?option=com_content&view=article&id=141
"Registro de
22:novo-registro-de-identidade-civil-vaiidentificação civil"
substituir-quatrodocumentos&catid=33:plantao&Itemid=132
Novo Registro de Identidade Civil vai
substituir quatro documentos
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Notícia

Presidente Lula conhece o Registro de
Identificação Civil (RIC)
Diário de Pernambuco

http://www.diariodepernambuco.com.br/bra "Registro de
sil/nota.asp?materia=20100430095926
identificação civil"

Google

x

x

30/4/2010

RIC

Google

Redação

Direta

Notícia

Maceió

30/9/2010

RIC

Google

Célia Santos

Direta
Notícia

13/2/2011

RIC

Política

Agência Alagoas

Direta

Google

30/12/2010

Notícia

Solange Spigliatti

RIC
29/11/2010

Direta
Redação
14/2/2011

Polícia

x

Google

Tocantins se prepara para emitir
identidade única

25/9/2010

Dados biométricos das eleições vão
alimentar o Registro de Identificação
civil
Emissão de novo Registro de
Identificação Civil cumpre etapas
Novo documento de identidade é
lançado hoje

Nota
Registro de Identificação Civil (RIC)
chega aos poucos a Alagoas
Lucy Rodrigues

11/5/2010

RIC

Registro de Identificação Civil: Novo
modelo aprovado
Célio Yano

10/10/2010

Direta
Notícia

Conheça a nova carteira de identidade

Mara Andrich

Alagoas

RIC
Notícia

Está chegando a nova carteira de
identidade

30/8/2010

Google

Direta
RIC

Notícia

Cartão do Registro de Identidade Civil já
Secom
tem modelo definido

25/11/2010

Em Destaque

Direta

RIC

Notícia

x

21/9/2010

Correio do Brasil

Google

Direta

RIC

Boletim

Novo Registro de Identidade Civil vai
substituir quatro documentos

Mirian Nery

16/09/2010

Google

Tecnologia pessoal

Direta

RIC

Notícia

Nova carteira de identidade vai trazer
mais segurança para os cidadãos

Agência Estado

http://www.sertao24horas.com.br/site/polici
"Registro de
a/54-policia/1290-alagoas-testara-novoidentificação civil"
modelo-de-carteira-de-identidade.html

Google

Google

Direta

RIC

Notícia

Cinco estados vão testar novo registro
de identidade civil

Redação, com agências - de
11/1/2011
Brasília

Sertão 24 horas

http://www.mds.gov.br/noticias/registro"Registro de
unico-de-identidade-civil-e-tema-principalidentificação civil"
de-encontro-em-brasilia

Cidade

Direta

RIC

Notícia

Começa dia 17 troca de carteira de
identidade por cartão com chip

16/9/2010

Notícias MDS

Google

Direta

RIC

Notícia

Alagoas testará novo modelo de carteira
Fernando Valões
de identidade

9/7/2008

Em questão

Direta

RIC

Notícia

Ministério do Desenvolvimento Social e
André Carvalho
Combate a fome

Google

Direta

RIC

Notícia

Google

Identificação

Cidade

Google

Polícia

Google

Google

Direta

RIC

http://www.wirelessmundi.inf.br/index.php/n
Wireless Mundi - A revista da
"Registro de
oticias/15-geral/229-biometria-do-tsemobilidade social
identificação civil"
%20%20servira-para-o-ric
http://www.alagoas24horas.com.br/conteud "Registro de
Alagoas 24h
o/?vCod=100557
identificação civil"
http://blogs.estadao.com.br/jt"Registro de
Jornal da Tarde
politica/tag/ric/
identificação civil"
http://conexaoto.com.br/2010/11/29/tocanti
"Registro de
Conexão Tocantins
ns-se-prepara-para-emitir-identidadeidentificação civil"
unica/
http://www.primeiraedicao.com.br/?pag=ala "Registro de
Alagoas Primeira Edição
goas&cod=15105
identificação civil"
http://acritica.uol.com.br/noticias/RegistroCrítica.com Notícias (Grupo
"Registro de
Identificacao-Civil-modeloRCC)
identificação civil"
aprovado_0_341965853.html
http://info.abril.com.br/noticias/tecnologia"Carteira de
Info Exame
pessoal/conheca-a-nova-carteira-deidentidade"
identidade-11052010-32.shl
http://www.paranaonline.com.br/editoria/cidades/news/48254
"Registro de
Paraná Online
8/?noticia=ESTA+CHEGANDO+O+NOVO
identificação civil"
+MODELO+DE+CARTEIRA+DE+IDENTID
ADE
http://www.secom.gov.br/sobre-asecom/nucleo-de-comunicacaoSECOM - Secretaria de
"Registro de
publica/copy_of_em-questao-1/edicoesComunicação Social da
identificação civil"
anteriores/agosto/boletim-1118Presidência da República
31.08/cartao-do-registro-de-identidade-civilja-tem-modelo-definido
http://g1.globo.com/jornalnacional/noticia/2010/11/novo-registro-de- "Registro de
Jornal Nacional - Globo
identificação civil"
identidade-civil-vai-substituir-quatrodocumentos.html
http://jornalismodigital.f2j.edu.br/2010/09/2
"Registro de
Folha Salvador
1/nova-carteira-de-identidade-vai-trazeridentificação civil"
mais-seguranca-para-os-cidadaos/
http://www.gazetamaringa.com.br/online/co
nteudo.phtml?tl=1&id=1047289&tit=Cinco- "Registro de
Gazeta Maringá
identificação civil"
estados-vao-testar-novo-registro-deidentidade-civilhttp://correiodobrasil.com.br/comeca-dia"Registro de
17-troca-de-carteira-de-identidade-poridentificação civil"
cartao-com-chip/202909/

Direta

176

ANEXO IV
Veja a lista de indexadores empregados na classificação dos Projetos de Lei e Leis analisadas
e sua recorrência em valores percentuais:

Indexadores (Chave + Projeto +
Justificativa)
Identificação
Cadastramento
Anonimato
Crimes
Provedores
Privacidade
Pedofilia
Lan houses
Pornografia
Proteção de dados
Fraude electronic
Manutenção de logs
Adolescents
Crianças
E-mail
Dados bancários
Dados pessoais
Filtro de conteúdo
Senha
Sigilo
Classificação indicative
Invasões
Jogos
Opt-out
Spam
Uso/tráfico de drogas
Comércio eletrônico
Escolas
Hackers
Segurança digital
Anuência da coleta de dados
Interferência em sistema de dados
Pornografia infantile
Terrorismo
Anuência da distribuição de dados
Consumidor

Recorrência
86
74%
55
47%
48
41%
40
34%
39
34%
30
26%
22
19%
21
18%
21
18%
20
17%
19
16%
19
16%
17
15%
17
15%
17
15%
16
14%
16
14%
15
13%
15
13%
15
13%
12
10%
10
9%
10
9%
10
9%
10
9%
11
9%
8
7%
8
7%
8
7%
8
7%
7
6%
7
6%
7
6%
7
6%
6
5%
6
5%

Imagem pessoal
Mensagens comerciais
Prejuízo moral
Sites
Violação de dados
Câmeras de vigilância
Habeas data
Informações de contato
Interceptação
Segurança
Ataques
Bancos de dados
Calúnia
Controle do acesso
Difamação
Injúria
Manipulação de dados
Pessoa juridical
Sites de conteúdo adulto
Vírus
Administração pública
Assinatura digital
Autenticação
Certificação digital
Chave pública
Conteúdo malicioso
Co-responsabilidade
Direito autoral
Discriminação
Falsidade
Falsificação
Inviolabilidade de dados
Liberdade de expressão
Nazismo
Perfis
Vigilância
Violência
Anuência de processamento de dados
Armas
Armazenamento de mensagens
Blogs
Confidencialidade
Crackers
Domínio falso
Empresas

6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2

5%
5%
5%
5%
5%
4%
4%
4%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%

Fóruns
Furto
Instituições públicas
Integridade
Internet
Neutralidade
Notificação de coleta de dados
Preconceito
Prostituição
Publicidade
Regulamentação
Regulamentação da conservação de dados
Riscos
Salas de chat
Agravamento de pena
Área de livre acesso
Bebidas alcóolicas
Cartões de crédito
Centros de inclusão digital
Classificação
Clonagem
Comunicação interpessoal
Contra espionage
Cookies
Cyber-bulling
Dados cadastrais
Democracia electronic
Direito de resposta
Direitos humanos
Drogas
Espionagem electronic
Imagens
Inclusão digital
Iniciativa popular de lei
Inovação
Intimidade
Lista de assinante
Listas de discussão
Moderadores
Padrões técnicos
Pirataria
Polícia
Portais
Propriedade intellectual
Rastreamento

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

Redes sociais
Registro de nomes de domínio
Responsabilidade do autor
Salas virtuais de sexo
Setores públicos
Sistema brasileiro de inteligência
Stalking
Tabaco
Telefonia móvel
Transações financeiras
Transparência governamental
Veracidade das informações

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

ANEXO V
Veja abaixo a lista eventos relacionados à proteção de dados pessoais na internet brasileira.

Nome

Data da Realização

Seminário Internacional
sobre Proteção de Dados
Pessoais

11 e 12 de agosto de
2010

Proteção de Dados de
Crianças e Adolescentes na
Internet

24 de agosto de 2010

Seminário sobre Proteção à
Privacidade e aos Dados
Pessoais

30 de setembro e 1º de
outubro de 2010

Diálogo NP
V CONEGOV

25 de março de 2009
17, 18 e 19 de
novembro de 2009

Liberdade de Informação,
Privacidade e
Responsabilidade Civil na
Sociedade da Informação

13 de julho de 2009

Crimes Eletrônicos: A
Urgência da Lei

31 de agosto de 2010

Fundação da ALTERCOM
Marco Civil: A Construção
Colaborativa de Direitos e
Deveres na Internet
Consulta Pública 2.0:
Direito Autoral e Marco
Civil

10 de abril de 2010

Instituições promotoras
Escola Nacional de
Defesa do Consumidor,
UERJ, Ministério da
Justiça
Ministério Público
Federal
Ministério Público
Federal, FGV, Comitê
Gestor da Internet no
Brasil
Unibrasil

Modalidade
Seminário

Seminário

Seminário
Seminário

UFSC

Conferência

OAB-SP

Seminário

FEBRABAN,
FECOMERCIO, OABSP
Carta Maior

Debate
Debate

23de julho de 2010

Fórum Internacional
Software Livre -PUC RS

Debate

21 de julho de 2010

Fórum Internacional
Software Livre -PUC RS

Debate

Conip 2010

25 a 27 de maio de
2010

Instituto CONIP

Congresso

Debate sobre Marco Civil

29 de abril de 2010

ALERJ

Audiência
Pública

Alagoas Digital 2010

21 a 23 de abril de
2010

Marco Civil na Internet

29 de outubro de 2009

Meeting de Tecnologia da
FEDERASUL

14 de setembro de 2010

FEDERASUL

Meeting

Appsec 2010

18 e 19 de novembro de
2010

OWASP

Conferência

8 e 9 de novembro de
2010

Associação Brasileira de
Direito de Informática e
Telecomunicações

Seminário

14 e 15 de outubro de

Universidad Blas Pascal

Congresso

XXIV Seminário
Internacional sobre políticas
públicas em TI, Telecom e
Mídia
Congreso Internacional de

FAPEAL, ITEC,
SEBRAE/AL, Governo
de Alagoas
Ministério da Justiça e
FGV

Congresso
Debate

Derecho y Technologia
Simpósio Internacional e
Interdisciplinar Vigilância,
Segurança e Controle Social
na América Latina,entre os
dias 04 e 06 de março, na
PUC do Paraná
Dia Internacional da
Proteção de Dados
Digital Age 2.0
Digital Age

2010

Internacional

04 e 06 de março de
2009

PUC PR

Seminário

28 de janeiro de 2009

Rede Latino-Americana
de Habeas Data

Dia
Comemorativo

Now Digital

Conferência

Now Digital

Conferência

18 e 19 de agosto de
2010
26 e 27 de agosto de
2009

ANEXO VI
Veja abaixo a lista de instituições relevantes para o tratamento, regulação e/ou governança de
dados pessoais na Internet brasileira.

Nome

Observatório
do Marco
Civil

Cultura
Digital

Comitê Gestor
da Internet

Área de Atuação
Garantir transparência ao processo
colaborativo de discussão do Marco
Civil da Internet. A ideia do
Observatório é construir uma série
de visualizacões de dados cedidos
pelo culturadigital.br, com
informacões sobre todas as
contribuicões públicas que o projeto
recebeu durante a fase de discussão
do texto inicial do projeto. Tem o
obejtivo de que elas contribuam
para as análises que darão origem à
proposta do Marco Civil, e que
possam, mais tarde, ser contrapostas
com novas visualizacões, desta vez
comparativas com o texto final.
O projeto Cultura Livre cria um
diálogo entre os países do sul sobre
Cultura, Mídia e Propriedade
Intelectual, com o objetivo de gerar,
na prática, instrumentos para a
promoção do desenvolvimento, do
acesso à educação e ao
conhecimento e da democratização
da informação. Tem por objetivos
permitir a compreensão do impacto
da Propriedade Intelectual para o
desenvolvimento, para a mídia e
para a cultura. Em síntese, o projeto
explica como mudanças no regime
da propriedade intelectual afetam a
vida cotidiana de artistas,
jornalistas, blogueiros e da mídia
em geral.
Coordena e integra todas as
iniciativas de serviços Internet no
país, promovendo a qualidade
técnica, a inovação e a disseminação
dos serviços ofertados.
Composto por membros do governo,
do setor empresarial, do terceiro
setor e da comunidade acadêmica, o
CGI.br representa um modelo de
governança na Internet pioneiro no
que diz respeito à efetivação da
participação da sociedade nas

Práticas

Discussão online sobre anteprojeto
do marco civil, chats, difusão de
material informativo

Discussão especializada online,
publicação e divulgação de estudos
e materiais informativos, notícias da
área e divulgação e realização de
eventos

Entre as diversas atribuições e
responsabilidades do CGI.br
destacam-se:
* a proposição de normas e
procedimentos relativos à
regulamentação das atividades na
internet;
* a recomendação de padrões e
procedimentos técnicos
operacionais para a internet no
Brasil;

decisões envolvendo a implantação,
administração e uso da rede. Com
base nos princípios de
multilateralidade, transparência e
democracia, desde julho de 2004 o
CGI.br elege democraticamente
seus representantes da sociedade
civil para participar das deliberações
e debater prioridades para a internet,
junto com o governo.

Debate
Público
Proteção de
Dados
Pessoais

O objetivo da consulta é incentivar a
manifestação de comentários a
respeito da questão da Proteção de
Dados Pessoais e a proposta de
Projeto de Lei aqui divulgada.

* o estabelecimento de diretrizes
estratégicas relacionadas ao uso e
desenvolvimento da internet no
Brasil;
* a promoção de estudos e
padrões técnicos para a segurança
das redes e serviços no país;
* a coordenação da atribuição de
endereços internet (IPs) e do
registro de nomes de domínios
usando <.br>;
* a coleta, organização e
disseminação de informações sobre
os serviços internet, incluindo
indicadores e estatísticas.
Discussão especializada online.

ANEXO VII
Veja abaixo a lista dos movimentos e organizações da sociedade civil cujas práticas e ações
favorecem a participação da sociedade brasileira no debate público sobre regulação e
tratamento de dados pessoais na Internet.
Nome

Habeasdata

Partido Pirata

Forum do
Consumidor

Dados Pessoais

Área de Atuação

Práticas

Fomentar e impulsionar a
consciência a respeito da
proteção de dados pessoais
na Amérila Latina

Discussão
online (fóruns
na internet) e
difusão de
material sobre
o assunto na
internet

Organização pela defesa
ao acesso à informação, o
compartilhamento do
conhecimento, a
transparência na gestão
pública e a privacidade –
direitos fundamentais que
são ameaçados
constantemente pelos
governos e corporações
para controlar e monitorar
os cidadãos
O Fórum Nacional das
Entidades Civis de Defesa
do Consumidor –
FNECDC – é uma
instância de articulação
das organizações sociais
que atuam na defesa do
consumidor no Brasil. Foi
criado para fortalecer o
movimento dos
consumidores no País e
não para ser apenas mais
uma entidade. Busca ser
um efetivo espaço de
articulação, troca de
informações, apoio e ação
conjunta, dentro de uma
perspectiva de manutenção
da pluralidade do
movimento.
Trata das principais
notícias, artigos de
imprensa e blogosfera
sobre as questões
relacionadas com a

Ações Recentes
1. Mesa redonda sobre Privacidade
e Consumidores (Buenos Aires) –
2004
2. Jornada sobre regime legal de
correio eletrônico na Câmara dos
Deputados – 2005
3. Jornada sobre proteção de dados
pessoais (2005)
4. Jornada para celebrar 10 anos da
lei de habeas data (2010)

Discussão
online e
encontros entre
os membros do
partido

Discussão online e encontros entre
os membros do partido

Fórum de
discussão
online,
participação e
realização de
eventos sobre
defesa do
consumidor e
proteção de
dados, difusão
de notícias
sobre defesa do
consumidor

1. Seminário Nacional de Defesa
do Consumidor
Evento no Rio de Janeiro - debates
de políticas públicas de proteção e
dados pessoais no Brasil (agosto
2010);
2. Oficina: Desafios da Sociedade
da Informação: comércio
eletrônico e proteção de dados
pessoais (Junho 2010);
3. Congresso do Brasilcon (Maio
2010);
4. Confecom - Conferência
Nacional de Comunicação
(Dezembro 2009).

Divulgação e
esclarecimento
de dpuvidas
sobre as
questões que

Lançamento de notícias e artigos

Instituto
NUPEF
(Núcleo de
Pesquisas,
Estudos e
Formação)

Intervozes

Instituto
CONIP
(Conhecimento,
Inovação e
Práticas de TI
na Gestão
Pública)

Mega Não

privacidade e os direitos
individuais trazendo uma
reflexão acerca da
privacidade e prteção de
daods na internet
Espaço dedicado à
reflexão, análise, produção
de conhecimento e
formação, principalmente
centrados em questões
relacionadas às
Tecnologias da
Informação e
Comunicação (TICs) e
suas relações políticas com
os direitos humanos, a
democracia, o
desenvolvimento
sustentável e a justiça
social.
Promover o direito
humano à comunicação,
trabalhando para que este
seja apropriado e exercido
pelo conjunto da sociedade
na luta por uma sociedade
democrática, justa e
libertária, construída por
meio da autonomia,
dignidade e participação
de todos e todas.
Organização nãogovernamental sem fins
lucrativos, cujo objetivo é
ser um observatório das
práticas bem-sucedidas de
uso da tecnologia da
informação na gestão
pública em todo o Brasil
como referência de
pesquisa e conhecimento.
A proposta do Mega Não é
ser um meta manifesto, um
agregador de informações
e de diversas
manifestações na Internet e
fora dela, com o objetivo
de combater o
vigilantismo. Diversos
núcleos ciberativistas estão
surgindo e aumentando o
discursso e a pressão

envolvam
dados pessoais
na internet

Cursos,
Pesquisa
aplicada,
Estudos de
caso, Eventos,
Campanhas,
Publicações e
Ações de
advocacy

Sem ações concretas descritas

Acompanhamento e fiscalização das ações do
Executivo, Legislativo e Judiciário relativas à
comunicação; Sensibilização de pessoas e grupos
organizados, com a participação em espaços de
debates e a produção de material de referência sobre
o tema; Articulação política com movimentos sociais
e entidades parceiras, por meio da participação em
fóruns e redes;Monitoramento das violações ao
direito à comunicação, denunciando-as;Formação
para a interação crítica com a mídia, a intervenção
nas políticas públicas de comunicação e para a
prática que incentive uma outra comunicação,
popular e comunitária.

Divulgação de notícias de
tecnologia, debates online e
realização de cursos,
eventos e prêmios

1. Evento CONIP Cidades Criativas
(CONIP Judiciário
2010)
2. Observatório e
Prêmio CONIP de
Excelência

Realizações de atos
públicos, divulgação de
ações de tecnologia
(violação de dados), debate
online, disponibilização de
material de estudo, de
vídeos e de manifestos

* 19 e 20/09/09 –
Show e ato em São
Caetano do Sul, em
São Paulo
* 26/08/09 – Mega
Não Brasília – Praça
dos 3 Poderes
* 03/07/09 – Ato
público contra o AI5
digital em Vitória
* 01/07/09 – Ato

popular contra o
vigilantismo, tentat
agregar, fomentar e ajudar
a divulgar estes eventos é a
nossa proposta.

Ciberativismo

Blog com o objetivo de
combater o vigilantismo na
web

público contra o AI5
digital no Rio de
Janeiro – Auditorio da
ABI – às 18h.
* 01/06/09 – Ato
público contra o AI5
digital BH
* 30/05/09 –
Movimento de artistas
e produtoras contra o
AI5 Digital em
Brasilia.
* 25/05/09 -Ato
público contra o AI-5
Digital em Porto
Alegre
* 15/05/09 – 14h –
Audiência Pública
“Combate aos Crimes
na Internet"
* 14/05/09 às
19:00h – Ato contra o
AI-5 Digital na
Assembléia legislativa
de São Paulo.
Difusão de notícias,
debates online e
participação de atos
públicos

Não há ações
concretas descritas

ANEXO VIII
Veja na tabela abaixo a recorrência dos cookies e beacons das empresas identificadas de
acordo com o número de sites em que seus trackers foram encontrados.
Empresa
DoubleClick.net
Predicta
ScoreCardResearch
Admotion
Atlas – Microsoft Advertising
Facebook
MediaMind
Google
Youtube
Quantserve.com
Macromedia
24/7 Real Media, Inc.
Yahoo! Advertising and Agency
Solutions
Akamai
Mentez
Ad CorreioWeb
CheckM8
Não identificada
Adobe Omniture SiteCatalyst
Twitter
ValueAd.com
Unicast
Parperfeito
Webmotors
Monster
BNETWORK PARTICIPAÇÕES
(Zura!)
AddThis
Terra
Globo.com
Terra
Uol
Yahoo!
Gmodules
Bidsystem
TapJoy
Rock you
Alibaba
337.com
Mediafed
Appnexus
OpenX
FoxAudience
CrowdStar
Servidor de Nomes

Número de sites em que o cookie
aparece
7
5
5
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Dataxu
Causes
Harrenmedia
Meaningtool
Boo-box
Navegg
KISSmetrics
SupersonicAds
Socialvibe
Zynga
ImageShack
Rubicon project
NetSeer
LIFEStreet media
Media Math
TRIGGIT
Lucidmedia
Cox digital solutions
AdBrite
PubMatic
Contextweb
ShareThis
[X+1]
Orkut
Badoo

Empresa
Google Analytics
Double Click
GoogleAdSense
Facebook Connect
Right Media
ComScore Beacon
Quantcast
Microsoft Atlas
ValueClick Mediaplex
Double Click - Predicta
Media Mind
Yahoo Analytics
Yahoo Overture
OpenX
Real Media
Crazy Egg
MediaMind
Google Custom Search Engine
Google Widgets
Cubics

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Número de sites em que o beacon
aparece
6
5
4
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

AdNexus
Kiss Metrics
Rubicon

1
1
1

