PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CASA CIVIL
INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA
COMITÊ GESTOR

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO COMITÊ GESTOR DA ICP-BRASIL,
EM 13 DE AGOSTO DE 2013.
Aos treze dias do mês de agosto de 2013, nas dependências da sala de reuniões do Instituto
Nacional de Tecnologia da Informação – ITI, situado no endereço SCN Qd. 02 Bl. E, na cidade de
Brasília/DF, com horário de início às 14h30, reuniram-se os membros, Titulares e Suplentes do
Comitê Gestor da ICP-Brasil – CG ICP-Brasil, servidores do Instituto Nacional de Tecnologia da
Informação – ITI, representantes por procuração e alguns ouvintes para participar da Reunião
extraordinária do Comitê Gestor da ICP-Brasil. Estavam presentes: Maurício Augusto Coelho
(Diretor Presidente, substituto do ITI e Diretor da DINFRA/ITI – Diretoria de Infraestrutura de
Chaves Públicas do ITI), Pedro Paulo Lemos Machado (Diretor da DAFN/ITI – Diretoria de
Auditoria, Fiscalização e Normalização do ITI), André Pinto Garcia (Procurador Chefe da
Procuradoria Especializada do ITI), Fernando Nascimento Barbosa (Titular do Ministério da
Fazenda – MF), Jacob Batista de Castro Júnior (Suplente do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão – MPOG), Marcelo André Barros (Suplente do Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação), Marconi dos Reis Bezerra (Suplente do GSI/PR-Gabinete de Segurança
Institucional), Patrícia Paiva (Suplente da Camara e-Net), Flaviana Oliveira Azevedo (Representante
por procuração do MDIC – Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior),
Wander Blanco (Representante por procuração da FEBRABAN – Federação Brasileira de Bancos),
Anderson Nascimento (Representante por procuração da Sociedade Brasileira de Computação –
SBC), Marcos José da Silva Arzua (Representante por procuração da CNC- Confederação Nacional
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), Eduardo de Magalhães Lacerda (Assessor Especial do
Diretor Presidente do ITI), Ruy César Ramos Filho (Assessor da Diretoria de Infraestrutura de
Chaves Públicas do ITI), Maria Isabel Araújo Silva dos Santos (Assessora do Gabinete do ITI),
Antônio Sérgio Borba Cangiano (Assessor do Gabinete do ITI), Edmar da Silva Araújo (Assessoria
de Comunicação do ITI), Pedro Pinheiro Cardoso (Coordenador Geral da Auditoria e Fiscalização
do ITI), Wilson Roberto Hirata (Coordenador Geral de Normalização e Pesquisa do ITI), Luis
Carlos de Oliveira Porto (Coordenador Geral de Operações, substituto do ITI), José Rodrigues

Gonçalves Júnior (Coordenador Geral de Segurança da Informação do ITI), Paulo Kulikovsky
(Membro da COTEC pela Camara e-Net), Paulo Veloso (Ouvinte da empresa Thalles), Luiz Cláudio
F. Lima (Ouvinte da Caixa Econômica Federal), Vinícius (Ouvinte da Soluti), Ancelmo (Ouvinte da
Soluti), conforme lista de presença, para tratar da pauta a seguir:
Dr. Maurício iniciou a reunião e falou do tema proposto, relembrando “que a proposta de
alteração da Resolução n° 96, se daria devido a necessidade de se promover ajustes nos
procedimentos relativos à homologação de equipamentos de certificação digital durante o período
de transição do anterior modelo autônomo da ICP-Brasil para o novo modelo instituído no Sistema
Brasileiro de Avaliação da Conformidade (SBAC) do INMETRO, tendo por objetivo evitar solução
de continuidade de homologações dos equipamentos referidos, o que traria prejuízos às operações
da ICP-Brasil.” Dr. Maurício passou a palavra para o Assessor Ruy Ramos que complementou e
informou que até o momento há duas entidades candidatas a acreditação como OCP - Organismo de
Certificação de Produto junto ao INMETRO. No momento, o INMETRO está em processo de
elaboração do material que subsidiará os processos de acreditação. E confirmou o trabalho conjunto
do INMETRO com o ITI para a prontificação desta questão.
Importante salientar que não há prazo previsto pelo INMETRO para a acreditação de OCPs,
situação está, que somada ao fato de a Resolução nº 96 do CG-ICP-Brasil ter vetado novos depósitos
de equipamentos para avaliação de conformidade junto aos LEAs – Laboratório de Ensaios e
Auditoria, credenciados na ICP-Brasil a partir da publicação do Programa de Acreditação da
Conformidade – PAC pelo INMETRO, fato ocorrido em 08/01/2013 Portaria INMETRO nº 08,
coloca o Sistema ICP-Brasil sob risco de problemas de abastecimento de equipamentos de
certificação digital, tais como cartões e tokens, razão esta para a proposição da minuta de resolução
em debate.
No entanto, conselheiros teceram observações no sentido de que, pelo fato de termos apenas
um LEA credenciado junto à ICP-Brasil, e que este se encontra com pendências de auditoria junto
ao ITI, seria melhor aguardar a resolução destas pendências, para então retomar a discussão acerca
da minuta em debate.
Após as considerações finais dos conselheiros presentes, deliberou-se pelo adiamento da
proposta condicionada a resolução das pendências do laboratório junto à auditoria do ITI.
Isto posto, Dr. Maurício encerrou a parte deliberativa da reunião e passou aos informes
gerais, convidando os presentes a participarem do 11° CertForum que se realizará nos dias 11 e 12
de setembro, com excelentes palestras e cases. O Assessor de Comunicação Edmar destacou a
realização do workshop com a discussão sobre certificação digital na nuvem, durante o CertForum,

e informou que a grade completa já se encontra no sítio do ITI. Dr. Maurício informou ainda que
está em construção agenda para COTEC que tratará dos assuntos encaminhados pela reunião do CG
ICP-Brasil realizada no dia 25/06/2013: 1) a questão da portabilidade e plano de continuidade; 2)
criar o normativo para padrão PadES; 3) prestação de informações/estatísticas pelas ACs ao ITI e 4)
autorização para uso de equipamentos tipo SIMCARD, MICROSDCARD, Microprocessadores, e
outros para certificação digital em dispositivos móveis.
Então, deu por encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos.
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