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Aos nove dias do mês de junho de 2009, nas dependências do Instituto Nacional de Tecnologia da 
Informação - ITI, situado no endereço SCN, Quadra 04, Bloco B, Pétala D, sala 1102, Edifício 
Centro Empresarial Varig, na cidade de Brasília/DF, às 15hs, reuniram-se os membros Titulares e , 
Suplentes do Comitê Gestor da ICP-Brasil – CG ICP-Brasil e alguns representantes designados por 
procuração.  Estavam presentes:  Renato  da  Silveira  Martini  (  Secretário-Executivo  do CG ICP-
Brasil e Diretor-Presidente do ITI), Maurício Augusto Coelho ( Diretor da DINFRA/ITI – Diretoria 
de  Infra-Estrutura  de  Chaves  Públicas  do  Instituto  Nacional  de  Tecnologia  da  Informação), 
Professor  Ricardo  Felipe  Custódio  (Titular  da  Sociedade  Brasileira  de  Computação  -  SBC), 
Macarino Bento Garcia de Freitas (Suplente do Gabinete de Segurança Institucional - GSI/PR), 
Ernandes  Lopes  (Coordenador  Geral  de  Normalização  e  Pesquisa  do  Instituto  Nacional  de 
Tecnologia  da  Informação),  André  Pinto  Garcia  (Procurador  Chefe  do  Instituto  Nacional  de 
Tecnologia da Informação), Francimara Teixeira Garcia Viotti (Titular da FEBRABAN – Federação 
Brasileira de Bancos), Manuel Dantas Matos (Titular da CAMARA e-NET), José Ney de Oliveira 
Lima (Representante por procuração do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão – MPOG), 
Mario  Henrique  (Representante  do Ministério  do Planejamento  Orçamento e  Gestão  – MPOG) 
Carlos Felício Afonso (Representante por procuração do Ministério da Fazenda – MF), Rogério 
Antônio  Sampaio  Parente  Vianna  (Suplente  do  Ministério  da  Ciência  e  Tecnologia  –  MCT), 
Hamilton Sá Dantas (Representante por procuração da AJUFE),  Júlio Átila Batista de Azevedo 
(Representante por procuração do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior -
MDIC) Robson Carvalho Machado (Representante CAMARA e-NET), Rodrigo Moreira Cardoso 
(Supervisor  Escriba  Informática),  Pedro  Pinheiro  Cardoso  (Coordenador  Geral  de  Auditoria  e 
Fiscalização),  Christiana  Freitas  (Pesquisadora  do ITI),  Adriana Fetter  (Assessora da Secretaria 
Executiva CG ICP-Brasil) e Túlio Augusto Neiva de Moraes (Chefe de Gabinete do ITI), conforme 
lista de presença anexa, para tratar da pauta a seguir: 1 – Apresentação da Minuta Resolução sobre 
Algorítimos  Criptográficos  e  Plano  de  Migração  na  ICP-Brasil;  2  –  Ajuste  nos  Acordos 
Operacionais entre AR's; 3 – Ajuste no Prazo de Renovação dos Certificados Digitais; 4 – Ajuste na 
Resolução 47 da ICP-Brasil para substituir a palavra “serventuários” pela palavra “funcionários” no 
item 3.2.1.3 (Manuel Matos) “3.2.1.3 Os serviços notariais e de registro, nos termos do art. 236 da 
Constituição Federal,  desde que formalmente vinculados a uma AR já credenciada, poderão ser 
autorizados a funcionar como instalação técnica e os serventuários a atuar como agente de registro.”
5 - Apresentação do e-selo – baseado nas normas da ICP-Brasil – para substituir os selos físicos 
utilizados  pelas  serventias  extrajudiciais  no  Brasil,  para  controle  de  autenticidade  dos  atos 
praticados; (Manuel Matos),  6 - Suscitar dúvidas sobre os procedimentos para credenciamento de 
AC de 2º nível e sobre o item 2.2.2. Procedimentos para credenciamento de AC, constante no DOC-
ICP-03, versão 4.0, de 01 de dezembro de 2008; (Manuel Matos), 7 - Penhora on-line de imóveis 
com uso obrigatório de certificados digitais ICP-Brasil; (Manuel Matos) e 8 – Informes Gerais: 1 – 
Reunião da COTEC; 2 – CertForum; 3 – Minuta Acordo com Portugal. No exercício das atribuições 
de Coordenador Substituto do Comitê Gestor, o Diretor Presidente do ITI e Secretário Executivo do 



Comitê Gestor da ICP-Brasil Renato da Silveira Martini, iniciou a reunião com a leitura da Ata 
referente  a  reunião  extraordinária  realizada  no  dia  12  de  maio  de  2009,  verificou  algumas 
inconsistências  e  solicitou  que  fosse  corrigida  e  repassada  por  meio  eletrônico  aos  membros 
Titulares e Suplentes que constitui este Comitê. Dr. Renato passou então ao primeiro item da pauta, 
Apresentação da Minuta Resolução sobre Algorítimos Criptográficos e Plano de Migração na ICP-
Brasil, solicitou que Dr. Maurício fizesse uma síntese do que foi tratado na reunião da COTEC, 
realizada nos dias 25 e 26 de maio de 2009. Dr. Maurício falou das contribuições dos membros, 
sugestões  e  encaminhamentos,  para  a  melhoria  da  redação  respeitando  o  texto  original. 
Convencionou-se na COTEC de manter o  WHIRPOOL como plano de contingência alternativo à 
família  SHA.  Dr.  Maurício ressaltou  que os  certificados  RSA 1024 serão aceitos  até  a  data  de 
expiração dos mesmos. Em seguida Professor Custódio fez uma apresentação sobre a avaliação dos 
novos  algoritmos  para  esclarecer  e  facilitar  o  entendimento  dos  trabalhos.  Após  alteração  e 
consolidação do texto, Dr. Renato abriu votação para o texto consolidado dos Padrões e Algoritmos 
Criptográficos da ICP-Brasil, sendo aprovado por unanimidade. Dr. Maurício falou sobre o ajuste 
de redação feito no plano de migração. Foi sugerido e definido pelos membros presentes a alteração 
do nome de “Plano de Migração” para “Plano de Adoção de Novos Padrões”, definiu-se também 
tirar a introdução, colocar um cronograma com as etapas e colocar a tabela no site do ITI. Após 
exposição Dr. Renato submeteu a minuta da Resolução N° 65 ao Comitê Gestor para votação, sendo 
aprovada por unanimidade. No item 2  da pauta Dr. Maurício falou sobre os Acordos Operacionais 
entre AR's, houve uma divisão de opiniões e o entendimento de alguns membros da COTEC é que 
pode  haver  fragilização  no  sistema  baseado  na  apresentação  feita  por  Francimara.  Dr.  Renato 
opinou que não teria uma falta de credibilidade e sim a falta de controle. Francimara ressalta que o 
sistema é seguro sim, e, tem credibilidade uma vez que no final é fiscalizado pelo ITI. Dr. Renato 
falou ainda que o debate e os estudos podem continuar mais a frente, é o tempo necessário para se 
amadurecer a idéia da transitividade do acordo entre as AR's. Manuel Matos falou que a posição da 
CAMARA e.NET, é que se busque o consenso, entendimento e amadurecimento junto à COTEC, 
para  consolidar  o  texto  e  submeter  ao  Comitê  Gestor  numa  próxima  reunião  para  votação.  A 
CAMARA e.Net se abstém em votar a minuta da Resolução N° 67. Dr. Renato abriu o tema para 
debate e falou da importância de não voltar ao ponto inicial, e ressaltou sobre o tema levantado por 
Francimara sobre os acordos entre as AR's, agilizando as propostas. Manuel Matos informou que a 
CAMARA e.NET, se absteve, e sugeriu que a votação fosse realizada com os membros presentes. 
Francimara sugeriu que as AC's  fizessem a comunicação no prazo de 10 (dez)  dias,  após essa 
sugestão Manuel Matos informou que se for aceita pelo Comitê, a CAMARA e.NET, vota a favor 
da aprovação da Resolução N° 67. Após consolidação do texto, Dr. Renato propôs a votação da 
Resolução n° 67, sendo aprovada por unanimidade pelo Comitê. Dr. Maurício sintetizou o item 3 da 
pauta Ajuste no Prazo de Renovação dos Certificados Digitais, tema revisado pela COTEC e em 
seguida Dr. Renato submeteu a votação sendo a Resolução N° 66 aprovada por unanimidade. O 
item 4 da pauta Ajuste na Resolução 47 da ICP-Brasil para substituir a palavra “serventuários” pela 
palavra  “funcionários”foi  apresentado  pelo  Procurador  Chefe  do  ITI,  Dr.  André  Garcia,  na 
resolução n° 47 item 3.2.1.3, após explicação Dr. André sugeriu a alteração da redação passando de 
“serventuários”  para  “delegados,  preposto  e  funcionários”,  Dr.  Renato  abriu  a  votação  para 
alteração da redação, sendo aprovado por unanimidade. O item 5 da pauta Apresentação do e-selo – 
baseado nas  normas da  ICP-Brasil  –  para  substituir  os  selos  físicos  utilizados  pelas  serventias 
extrajudiciais  no Brasil,  para controle  de autenticidade dos atos  praticados,  foi  apresentado por 
Rodrigo Moreira Cardoso convidado de Manuel Matos da CAMARA e-NET. Professor Custódio 
após a apresentação sugeriu ao Rodrigo que fosse feito um protocolo criptográfico para o e-selo. Dr. 
Renato  sugeriu  que  o  item  6  da  pauta,  Suscitar  dúvidas  sobre  os  procedimentos  para 
credenciamento de AC de 2º nível e sobre o item 2.2.2., Procedimentos para credenciamento de AC, 
constante no DOC-ICP-03, versão 4.0, de 01 de dezembro de 2008, fosse submetido a COTEC para 
os  devidos  ajustes.  O  item  7  da  pauta  Penhora  on-line  de  imóveis  com  uso  obrigatório  de 
certificados digitais ICP-Brasil foi apresentado por Manuel Matos. Dr. Renato passou para o último 
item da pauta informes gerais, informou aos membros que o ITI estará participando nos dias 16 e 17 



de junho do corrente da Assinatura do Protocolo de Cooperação Técnica com Portugal, em Lisboa. 
Em ato contínuo Dr. Renato falou do CertForum do Rio de Janeiro um evento realizado com muito 
êxito, e convidou os membros para o próximo CertForum que ocorrerá em Porto Alegre no dia 02 
de julho de 2009. Seguindo Dr. Renato deu por encerradas as atividades, agradecendo a presença de 
todos.
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