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 Atribuição Constitucional da PF

 Documentos de Viagem Expedidos
•Passaporte Comum

•Passaporte para Estrangeiro

•Passaporte de Emergência

•Laissez Passer

141 postos emissores em 124 cidades

9.500 cadernetas emitidas/dia

2.200.000 cadernetas/ano



1980

 Expedição de passaportes no Brasil passa a ser atribuição da
PF

 Edição do Doc 9303 da OACI – MRTD / DVLM

1984 – Austrália passa a expedir DVLM

1986 – Canadá adota DVLM

1988 – EUA adotam o DVLM

1996

 Áustria adota o DVLM

 Brasil: PROMASP – Programa de Modernização, Agilização,

Aprimoramento e Segurança da Fiscalização do Tráfego Internacional e do

Passaporte Brasileiro (Dec. nº 1.983 de 14 de agosto).



 1998 a 2000 - duas licitações internacionais
canceladas por defeitos formais.

 2001 – atentado terrorista em NY EUA

 2005
• contratação direta das empresas públicas: CMB e SERPRO.

• estabelecido prazo limite da OACI para implementação do
DVLM: 2010.

 2006 - implantado passaporte comum com
MRZ em Brasília e Goiânia.

 2007 – 1ª inspeção da OACI no Brasil.

 2009 – Conclusão da implantação do
passaporte DVLM no Brasil.

 2010 – 2ª inspeção da OACI no Brasil.



* valor do contrato: R$ 368.000.000

* prazo de vigência e pagamento: 5 anos

* recursos:

>taxa >orçamento do órgão
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PASSAPORTE COMUM BRASILEIRO
1º Modelo DVLM - 2006



 Padrão Mercosul
 Padrão OACI, com zona de leitura mecânica - MRZ
 16 novos itens de segurança
 Diminuição significativa das fraudes
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Grandes Eventos e PROMASP

 2008 / 2009 – Brasil indicado como país sede da Copa da FIFA de
2014 e Olimpíadas de 2016.

 mai 2009 - Grupo de Trabalho - GT na PF para planejamento das
ações necessárias à continuação do PROMASP.
• preocupação com o aumento significativo do fluxo de passageiros.

 Especialistas de diversas áreas da PF:
• passaportes,
• controle migratório,
• documentoscopia,
• eletrônica,
• TI,
• papiloscopia,
• contratos e logística.

 Colaboradores convocados:
• CMB
• SERPRO.

MJ 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

DIRETORIA EXECUTIVA

CGPI



 ago 2010 - GT e-PASSAPORTE

 dez 2010 - Projeto-piloto: Brasília e Goiâna.

 jan 2011 – Lançamento Nacional do e-Passaporte
Inclusão da tecnologia do chip:

 Adequação ao Doc. 9303 OACI

Dados biográficos

Dados biométricos:

 Foto

 Impressões Digitais (“pousadas” de 2 dedos)

 Certificação digital PKI – modalidade EAC

Enrijecimento da página de identificação;

Adequação do P.Estrangeiro e L. Passer ao padrão OACI.
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IMPLANTAÇÃO DOS

e-PASSAPORTES
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e-Passaporte Brasileiro

 Tecnologia EAC (Extended Access Control): permite a gravação

e proteção das impressões datiloscópicas do titular. Assim, o controle
migratório pode fazer uma dupla verificação: face e impressões
datiloscópicas, e também dos certificados digitais da gráfica (Casa da
Moeda do Brasil) e do país emissor (Brasil).

 Chip sem contato: inserido na 2ª contracapa, onde há um inlay
especial, desenvolvido pela CMB, dotado de fibras e luminescência (mapa
do Brasil, visível em verde, através do papel das contracapas).
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* Valor do contrato: R$ 361.416.000,00;

* Prazo de vigência e pagamento: 5 anos;

* Quantidade: 7.529.500,00 cadernetas .
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Terminal de Auto Atendimento



 jun/2010 a mar/2012 - 102 laudos de perícia
papiloscópica do AFIS/DPF
dezenas de prisões em flagrante delito e instauração de

inquéritos policiais.

 Evolução da expedição de passaporte comum no País:

* 2009 - 1.155.512

* 2010 - 1.577.097

* 2011 - 2.094.588 (Implantação do e-passaporte)



 O SINPA é composto de 4 módulos:

- SINPA INTERNET;

- SINPA DESKTOP;

- SINPA WEB;

- SINPA CON
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 Para o cidadão requerente de passaporte;

Disponível no site da PF (http://www.pf.gov.br) 
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 Destina-se ao agente do serviço de passaporte para
atendimento ao cidadão;

 Instalado nas estações de trabalho de expedição e
entrega de passaportes .
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 Destina-se aos Gestores e Supervisores para
gerenciamento do serviço de passaporte na respectiva
área de responsabilidade;

 Acessível na plataforma de segurança corporativa do
DPF - SISEG.
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 Destina-se aos servidores da Polícia Federal autorizados
para consulta aos dados biográficos e biométricos dos
cidadãos portadores de passaportes:
Procedimentos administrativos

Investigações Criminais

 Acessível na plataforma de segurança corporativa do
DPF - SISEG.
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Imprescindibilidade de apoio governamental e institucional

 Disponibilidade orçamentária

Preocupação Técnica – participação de especialistas;

Preocupação Logística

mapeamento das estruturas de redes elétricas e lógicas dos postos

avaliação da necessidade de ampliação de recursos humanos

Solução de coleta de dados biográficos e biométricos não vinculadas a um único

fornecedor;

Capacitação dos atendentes e estabelecimento de canais de comunicação e

informação interna e externa;

Estabelecimento de estrutura de contingência do banco de dados eficaz;

Implementação gradual e dentro dos padrões da OACI– aprendendo com os erros.
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Obrigado!

Gracias!

Thanks!

Rodrigo Duarte Guimarães
Chefe da Divisão de Passaportes - PF

E-mail: rodrigo.rdg@dpf.gov.br

Tel.: +55 61 20248410

twitter: @imigraBrazil
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