PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CASA CIVIL
INFRA-ESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA
COMITÊ GESTOR
ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR
DA ICP-BRASIL, REALIZADA NO DIA 14
DE ABRIL DE 2009.

Aos quartoze dias do mês de abril de 2009, no Auditório do Banco do Brasil, situado no endereço
SBS QD. 01 BL. A LT. 31 – 1° Subsolo Ed. Sede I, Banco do Brasil, na cidade de Brasília/DF, às
15hs, reuniram-se os membros do Comitê Gestor da ICP-Brasil e alguns representantes. Estavam
presentes: Maurício Augusto Coelho ( Diretor- Presidente – Substituto do Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação - ITI), Júlio Átila Batista de Azevedo (Representante por Procuração do
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC), Professor Ricardo Felipe
Custódio (Titular da Sociedade Brasileira de Computação - SBC), Genice Xavier Silveira
(Representante por Procuração da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da
Informação e Comunicação - ABEP), Macarino Bento Garcia de Freitas (Suplente do Gabinete de
Segurança Institucional - GSI/PR), Pedro Paulo Lemos Machado (Diretor da DAFN/ITI – Diretoria
de Auditoria, Fiscalização e Normalização do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação),
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), Carlos Felício Afonso (Representante do Ministério da Fazenda – MF), Wander Blanco
(Representante da FEBRABAN – Federação Brasileira de Bancos), Rogério Vianna(Titular
Ministério da Ciências e Tecnologia – MCT) e Adriana Fetter (Assessora da Secretaria Executiva
CG ICP-Brasil), conforme lista de presença anexa, para tratar da pauta a seguir: 1 – Contratação de
Auditoria independente para o ambiente operacional da AC Raiz; 2 – Aprovação novos Algorítimos
Criptográficos, resultado da Consulta; 3 – Acordo de Cooperação Internacional com Portugal; 4 –
Transitividade do Acordo Operacional entre AR's; 5 –Informes Gerais: CertForum e Reunião da
COTEC. O Diretor Presidente substituto, Maurício Augusto iniciou a reunião informando que se
tinha o quórum para o início dos trabalhos de acordo com o Regimento Interno do CG ICPBrasil.
Perguntado aos membros sobre a Ata da reunião do dia 10 de fevereiro de 2009, encaminhada por
correio eletrônico, não foi preciso realizar nova leitura, e a mesma foi aprovada por unanimidade.
Iniciouse a pauta da reunião com o item Contratação de Auditoria independente para o ambiente
operacional da AC Raiz, o processo de auditoria independente é necessário para que a ICPBrasil
seja reconhecida internacionalmente e possa assim celebrar acordos visando a interoperabilidade de
infraestruturas. “A auditoria independente é um facilitador para as iniciativas de acordo
internacionais de mútuo reconhecimento. Essa contratação já vai constar no orçamento de 2010”,
disse o diretor de Infraestrutura de Chaves Públicas do ITI, Maurício Coelho. O ITI desenvolverá
edital e termo de referência. Manuel Matos sugeriu que o Termo de Referência fosse submetido
previamente ao CG ICPBrasil, o que prontamente aceito por todos. Maurício falou sobre acordos
de reconhecimento mútuos facilitados, acrescentando que não se tem nada a esconder pois os
software e hardware são livres e abertos, não se tem ameças sobre a nossa soberania, exemplificou
o reconhecimento pela Fundação Mozilla e pela Microsoft. Manuel Matos acrescentou como
sugestão que o ITI disponibilize através do site para o Comitê Gestor ICPBrasil, a agenda de
eventos internacionais. Maurício informou que todos seriam avisados sobre as agendas
internacionais com participação do ITI. A Resolução foi aprovada por unanimidade sendo o Termo

de Referência, no futuro, submetido ao CG ICPBrasil. Em ato contínuo Maurício passou ao
segundo item da pauta, aprovação dos novos Algorítimos Criptográficos, resultado da Consulta.
Ernandes fez uma apresentação e informou que o whirlpool, será retirado do documento e deixado
como contingência. Francimara solicitou a revisão novamente dos documentos antes da aprovação,
tendo em vista que as mudanças mexem com a infraestrutura da ICP. Sugeriu que o texto da
Instrução Normativa fosse submetido a Comissão Técnica – COTEC e ao Comitê Gestor para
revisão, evitando prejuízos futuros e tranquilidade para ICPBrasil. Maurício esclareceu que o texto
já havia sido distribuído aos membros do Comitê através do DOC ICP01, em agosto de 2008.
Professor Custódio pautou dois problemas a serem tratados de formas diferentes: 1 – adotar hash
melhor e 2 para resolver o legado a única solução é o Carimbo de Tempo. Pedro Paulo falou do
plano de contingência com Carimbo de Tempo. Francimara sugere novamente revisão do texto.
Rogério Vianna sugere reunião extraordinária. Manuel Matos sugere também revisão e explica que
é mais confortável passar pelo Comitê novamente. Maurício informou que será disponibilizado todo
o material novamente aos membros do CG ICPBrasil. Francimara concorda com o Dr. Maurício do
texto final ser encaminhado a COTEC e submetido ao Comitê Gestor. Manuel Matos declara o voto,
concorda com o texto distribuído em 2008, mas não vê problemas em ser revisto. José Ney declara
o voto: aprovou o texto no formato que está, mas concorda em reenviar ao comitê. Ernandes
explicou, após exposição dos fatos, que o documento sobre os padrões dos novos algoritmos
criptográficos ficou em consulta pública do dia 16 de fevereiro a 17 de março. O Comitê decidiu
que o texto final será encaminhado aos membros para que possam aproválo em Reunião
Extraordinária marcada para o dia 12 de maio. Maurício passou ao terceiro item de pauta que trata
sobre Acordo de Cooperação Internacional com Portugal, iniciativa pioneira de reconhecimento de
PKI (Public Key Infrastructure). Professor Custódio fez uma apresentação sobre o Protocolo Brasil/
Portugal e o material será disponibilizado a todos os membros do Comitê Gestor. Maurício explicou
que a proposta é assinar um acordo de cooperação entre o ITI e o CEGER (Centro de Gestão da
Rede Informática do Governo de Portugal) de forma a iniciar as tratativas para o reconhecimento
mútuo dos certificados digitais dos dois países. Assim, o certificado emitido no Brasil valeria em
terras portuguesas bem como o inverso. A minuta do Protocolo de Intenções foi distribuída ao
Comitê Gestor e está em análise no Ministério das Relações Exteriores. O quarto item da pauta
sobre Transitividade do Acordo Operacional entre AR's, seria apresentado por Francimara, a
mesma sugeriu deixar este item para apresentar na reunião extraordinária do dia 12 de maio
próximo, e ficou de enviar o material previamente aos membros do CG ICPBrasil. Maurício então
passou ao último item de pauta os informes gerais, falou da COTEC que se reuniram no dia 17 de
março de 2009, montando um Grupo de Trabalho para tratar sobre certificados digitais validade e
renovação, e sobre o Termo de Titularidade. Adriana Fetter falou sobre as datas dos CertForuns que
ocorrerão nos dias: 19/05 Rio de Janeiro; 02/07 em Porto Alegre; data à confirmar ainda em São
Paulo; 30/09 à 02/10 em Brasília e data à confirmar Belém. Isto posto, Maurício deu por encerradas
as atividades, agradecendo a presença de todos.
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