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● Começa nesta
semana a definição
do RIC, cartão que
reunirádados
comoRG eCPF

Tatiana
de Mello Dias

RICESTREIANOINTERIOR

Concentração
de dados no
chip pode
expor cidadão

O RIC pode desburocratizar e
dar mais segurança, mas tam-
bém invadir a privacidade do ci-
dadão. A avaliação é do advoga-
do Alexandre Atheniense:
“Quem encabeça o projeto é o
MJ e a PF, mas quem controla
quem controla? Eles terão uma
estrutura de informações, mas
não esclareceram os critérios de
segurança para acesso e compar-
tilhamento desses dados”, ques-
tiona. “A lei atual é genérica.
Com o RIC, é preciso mudar a
legislação sobre privacidade.”

Um modelo parecido provoca
polêmica no Chile. O grupo Con-
tra a Cédula de Identidad, que
tem 4,4 mil membros no Face-
book, questiona: planos de saú-
de poderiam analisar dados e ne-
gar planos de saúde; empregado-
res poderiam discriminar traba-
lhadores com base nas informa-
ções registradas na carteira.

A PF diz que as regras ainda se-
rão definidas. “Como o cartão é
multiuso, e a plataforma pode ser
usada em vários locais, claro que
está sujeito a isso. Mas teremos
equipes para avaliar se o uso do
cartão em determinadas situa-
ções é legal”, diz Marcos Elias
Araújo, da PF. Ricardo Martini,
do ITI, diz que a identificação se-
rá usada “onde couber”. “Para to-
marumcafé, nãoprecisomeiden-
tificar, mas para abrir uma conta
no banco, sim. Isso também se
aplica às redes computacionais.
Souradicalmente contrao anoni-
mato, eu e a Constituição.” /T.M.D.

Os brasileiros ganharão uma no-
va identidade. O documento ser-
virá como identificador não só
na vida comum como na digital.
E reunirá, em um só cartão, uma
porção de dados. Só não se sabe
ainda exatamente o quê.

O Registro de Identificação Ci-
vil (RIC) deve chegar a alguns
brasileiros ainda em 2010. Ele pa-
rece um cartão de banco com
chip e guardará documentos co-
mo CPF, carteira de motorista e
título de eleitor, além de infor-
mações como filiação e tipo san-
guíneo. A proposta é que ele des-

burocratize o uso e garanta mais
segurança. O RIC cadastrará os
brasileiros biometricamente e
atrelará um número de dez dígi-
tos às impressões digitais. Um
sistema parecido já foi adotado
há três anos em Portugal (o Car-
tão de Cidadão) e está sendo im-
plementado no Chile.

O RIC brasileiro deve dar aces-
so a serviços públicos e priva-
dos. Além de armazenar informa-
ções biométricas, o chip de 64
kilobytes suporta aplicativos. Po-
deria ser usado, por exemplo, pa-
ra transporte público ou cartão
de crédito. “O chip pode ter cha-
ves para várias coisas. De cadas-
tro na previdência a parcerias pú-
blico-privadas”, diz Rafael Tho-
maz Favetti, coordenador do Co-
mitê Gestor do RIC criado pelo
Ministério da Justiça (MJ).

As funções exatas do RIC co-
meçam a ser definidas a partir
desta semana, quando se reunirá
o comitê responsável pelo tema,
formado por representantes de
ministérios e de regiões do País.
O que está em jogo são três ques-
tões fundamentais: cidadania,
segurança e privacidade.

“Ele nasce como um documen-
to de identificação civil tanto no
mundo físico quanto no eletrôni-
co”, diz Célio Ribeiro, presiden-
te da Associação das Empresas
de Identificação em Tecnologia
Digital (Abrid), organização que

está assessorando o projeto.
A reunião das identidades ci-

vis levanta algumas discussões.
O advogado Marcel Leonardi,
professor da Fundação Getúlio
Vargas, teme a insegurança. “O
sistema ignora o princípio bási-
co de você ter credenciais dife-
rentes para finalidades distintas
para que, em caso de falha, o sis-
tema inteiro não se comprome-
ta. Basta pensar: você não usa a
mesma chave para o carro e a ca-
sa”, diz Leonardi. “Afinal, você
não vai querer acordar casado
com uma estranha porque ha-
ckearam o seu RIC”, brinca.

O diretor do Instituto Nacio-
nal de Identificação (INI) da Po-
lícia Federal, Marcos Elias Araú-
jo, explica que o chip não armaze-
nará todas as informações. “A
única coisa que ele vai ter são os
dados que já estão no RG e links
para as bases de dados.” O fato é
que esses links levariam a dife-
rentes bases de dados. Mesmo
assim, o governo diz que o docu-
mento é seguro. “Você pode pe-
gar toda a estrutura de seguran-
ça do atual RG e multiplicar por
mil”, diz Favetti. Para Renato
Martini, presidente do Instituto
Nacional de Tecnologia da Infor-
mação (ITI), órgão ligado à Casa
Civil, o que garantirá a seguran-
ça do novo sistema é a biometria.
“O nome estará vinculado às digi-
tais de forma unificada em todo

o território nacional. O brasilei-
ro não poderá mais ter 15 identi-
dades. Isso mata as fraudes.”

O ITI quer que o chip tenha
um certificado digital. Ele funcio-
naria como uma assinatura ele-
trônica que permitiria acessar
serviços como voto em trânsito
pela internet. “Estamos migran-
do para a vida civil eletrônica. To-
dos os sistemas do governo es-
tão se tornando digitais”, diz
Martini. “Não existe exercício
de direito que não se anteceda
por uma forma de identificação.
Qualquer direito que você for
exercer, você antecede esse ato
com uma identificação”.

O problema é que o certifica-
do digital encarece muito o docu-
mento – enquanto a carteira co-
mum sairia por cerca de R$ 15, o
certificado elevaria o preço para
até R$ 150.A solução proposta pe-
lo governo é a que a certificação
seja opcional. Quem quiser, pa-
ga. “Não será um serviço doado
como a carteira”, diz Favetti.

“A questão é: até que ponto es-
se certificado será obrigatório?
O País já tem várias dificuldades,
e o preço do certificado é proibi-
tivo”, alerta Alexandre Athenien-
se, advogado especializado em
tecnologia da informação. “Isso
está criando um mercado para as
certificadoras.” A expectativa
do governo é que o valor caia
com a adesão em massa.

tatiana.dias@
grupoestado.com.br

Os primeiros RICs deverão
chegar às mãos de moradores
de cidades como Coité do Nóia
(AL), Cabedelo (PB), Piripiri
(PI) e Nuporanga (SP). O
Tribunal Superior Eleitoral já
fez em 2008 recadastramento
biométrico nessas e em outras
54 cidades do País, facilitando
o processo. A estimativa é que
o RIC seja emitido para 100
mil brasileiros em 2010.
“Isso é uma cosquinha. O que
temos que fazer é lançar as
bases”, diz Renato Martini, do
ITI. O número fica aquém das
previsões iniciais, mas o atraso,
segundo o governo, aconteceu
por causa da complexidade do
processo e do tamanho do País.

O RIC será federal, mas
emitido pelos Estados. Todos já
aderiram ao projeto, com
exceção de São Paulo, Rio
Grande do Sul e Minas Gerais.
“O governo federal acredita que
logo eles deverão aderir”, diz
Rafael Favetti, do Ministério da
Justiça. O RIC foi criado pela
Lei 9.454/1997, que institui o
Cadastro Único para o cidadão.
O governo deve investir pelo
menos R$ 850 milhões no
projeto, que inclui as carteiras
e a infraestrutura para coleta,
armazenamento e transporte
dos dados. O plano é que o RIC
chegue a todos os brasileiros
em nove anos, contados a
partir de 2010 /T.M.D.
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