PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CASA CIVIL
INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA
COMITÊ GESTOR
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ GESTOR DA ICP-BRASIL, EM
27 DE SETEMBRO DE 2012.
Aos vinte e sete dias do mês de setembro de 2012, 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 e ouvintes para
participar da Reunião ordinária do referido Comitê.
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
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), Adriana Fetter (Chefe de Gabinete e Assessora da Secretaria
Executiva CG ICP-Brasil), Márcia Pelegrini (Titular do Ministério da Justiça), Fernando
Nascimento Barbosa (Titular do Ministério da Fazenda – MF), Raphael Mandarino Júnior (Titular
do GSI/PR – Gabinete de Segurança Institucional), Manuel Dantas Matos (Titular da Camarae.Net), Francimara Teixeira Garcia Viotti (Titular da FEBRABAN – Federação Brasileira de
Bancos), Ricardo Felipe Custódio (Titular da Sociedade Brasileira de Computação – SBC), Natan
Schiper (Titular da CNC- Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), Paulo
Machado (Suplente do Ministério da Justiça) , Jacob Batista de Castro Júnior (Suplente do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG), Marconi dos Reis Bezerra (Suplente
do GSI/PR – Gabinete de Segurança Institucional), Fernando Fonseca Júnior (Representante por
procuração do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior), Marivaldo Dantas
de Araújo (Convidado do Conselho Nacional de Justiça -CNJ), Antônio Sérgio Borba Cangiano
(Assessor do Diretor Presidente), André Machado Caricatti (Coordenador Geral de Operações do
ITI), Ruy César Ramos Filho (Assessor da Diretoria de Infraestrutura de Chaves Públicas do ITI),
Celizara Miguel da Silveira (Assessoria de Comunicação do ITI), Edmar Sousa (Representante da
Assessoria de Comunicação do ITI), Wander Blanco Nunes (Ouvinte e Representante da Comissão
Técnica Executiva - COTEC pela FEBRABAN), Sérgio Roberto Fuchs da Silva (Ouvinte e

Representante da Comissão Técnica Executiva - COTEC pela Receita Federal), Alexandre Barros
(Ouvinte e Representante da Comissão Técnica Executiva - COTEC pelo Ministério da Justiça),
Patrícia Leite (Ouvinte da Serasa).
Foram tratados os itens de pauta abaixo relacionados com os respectivos
encaminhamentos e votações:
1 – Alteração da Resolução do Sistema de Homologação ICP-Brasil (INMETRO) –
Após contextualizações do tema por parte do Dr. Renato e retrospectiva dos trabalhos realizados até
aquele momento pelo Dr. Maurício, Ruy Ramos fez a apresentação da proposta de alteração do
DOC-ICP-10. Após as discussões realizadas pelos membros do Comitê, Dr. Renato propôs como
encaminhamento:
a) alteração da redação dos itens: 2.1; 2.4; 3.3.4; 4.2.7 e 4.2.8, conforme documento
anexo, acatadas as sugestões apresentadas pelos Conselheiros;
b) encaminhar aos membros do Comitê, por correio eletrônico, o texto alterado para as
manifestações que acharem pertinentes;
c) manifestada a concordância dos membros do CG ICP-Brasil, dar-se-á publicidade
oficial do novo documento.
O Conselheiro Manuel Matos pediu por e-mail que ficasse registrado em ata: “Após
deliberação sobre o primeiro item da pauta, Manuel Matos, membro titular representante da Câmara
Brasileira de Comércio Eletrônico, justificou a necessidade de ausentar-se permanecendo a reunião
com o quórum regimental”.
2 - Alteração da DPC da AC Raiz – Após a contextualização do problema a ser
endereçado com a proposta de alteração em tela pelo Dr. Maurício, André Caricatti fez a
apresentação das alterações proposta ao DOC-ICP-01. Então, Dr. Renato abriu para comentários e
sugestões, e após manifestações dos membros do CG ICP-Brasil, promoveu-se os ajustes apontados
e propôs o seguinte encaminhamento:
a) acatar as modificações solicitadas pelos Conselheiros do Comitê;
b) encaminhar aos membros do Comitê, por correio eletrônico, o texto alterado para as
manifestações que acharem pertinentes;
c) manifestada a concordância dos membros do CG ICP-Brasil, dar-se-á publicidade
oficial do novo documento.

3 – Alteração do DOC-ICP-04 – Proposta de suspensão da exigência de homologação
dos HSM internos aos equipamentos de carimbo do tempo. Dr. Renato argumentou a existência de
uma ambiguidade neste tema, pois, de um lado exige-se a homologação dos HSM internos aos
equipamentos de carimbo do tempo, e de outro não se exige a homologação do equipamento de
carimbo de tempo propriamente. A proposta seria alterar o DOC-ICP-04, item 6.1.1 que trata das
mídias armazenadoras de chaves criptográficas, na última linha da tabela onde se fala do T3 e T4,
sendo a redação atual “hardware criptográfico homologado junto a ICP-Brasil” substituída por
apenas “hardware criptográfico”. Dr. Renato abriu para discussão e em consenso dos Conselheiros
optou-se pela “suspensão”. Dr. Renato propôs os seguintes encaminhamentos:
a) fazer a modificação acordada na minuta da Resolução e enviar por e-mail aos
membros do CG ICP-Brasil;
b) manifestada a concordância dos membros do CG ICP-Brasil, dar-se-á publicidade
oficial do novo documento.
4 – Informes Gerais:
4.1– Dr. Renato comunicou e convidou todos os presentes para participarem do
Certforum de Florianópolis que ocorrerá nos dias 17 e 18 de outubro de 2012;
4.2 – AR Biométrica – Dr. Renato teceu comentários acerca do stand montado no
Certforum Brasília, que foi visitado com muito interesse pelos participantes.
4.3-Francimara solicitou especial atenção acerca da Resolução que trata do prazo de
validade dos certificados de AC, se já havia sido publicada ou não. Em caso negativo, sugeriu que
fosse efetivada a publicação, uma vez que já fora aprovada em reunião anterior do Comitê.
Destarte, Dr. Renato deu por encerrados os trabalhos, agradecendo a presença de todos.
Nota: Os vídeos do registro da reunião encontram-se disponibilizados nos links
http://www.youtube.com/watch?v=MHCrn9KMjv4&feature=plcp (parte 1)
http://www.youtube.com/watch?v=m39bT98k1tA&feature=plcp (parte 2)
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