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

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO COMITÊ GESTOR DA ICP-BRASIL,
EM 06 DE DEZEMBRO DE 2011.

Aos seis dias do mês de dezembro de 2011, nas dependências da sala de reuniões do Banco do
Brasil, situado no endereço SBS, Quadra 01, Bloco A, Lote 31, 20° andar, Edifício Banco do Brasil,
Sede III, na cidade de Brasília/DF, com horário de início previsto para às 09h30 e horário de
término previsto para às 14h, reuniram-se os membros, Titulares e Suplentes do Comitê Gestor da
ICP-Brasil – CG ICP-Brasil, alguns representantes designados por procuração e servidores do
Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI, para participar da Reunião extraordinária do
Comitê Gestor da ICP-Brasil. 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), Alexandre Ferreira Infante Vieira (Titular
da Associação dos Juízes Federais do Brasil – AJUFE), Fernando Nascimento Barbosa (Titular do
Ministério da Fazenda – MF), Raphael Mandarino Junior (Titular do GSI/PR – Gabinete de
Segurança Institucional), Manuel Dantas Matos (Titular da CAMARA e-NET), Professor Ricardo
Felipe Custódio (Titular da Sociedade Brasileira de Computação – SBC), Francimara Teixeira
Garcia Viotti (Titular da FEBRABAN – Federação Brasileira de Bancos), Natan Schiper ( Titular da
CNC- Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), Jacob Batista de Castro
Junior (Suplente do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG), Marcelo André
Barros (Suplente do Ministério da Ciência e Tecnologia), Marconi dos Reis Bezerra (Suplente do
GSI/PR – Gabinete de Segurança Institucional), Alexandre Barros (Representante por procuração
do Ministério da Justiça), Marivaldo Dantas de Araújo (Convidado do Conselho Nacional de Justiça
– CNJ), Pedro Pinheiro Cardoso (Coordenador Geral de Auditoria e Fiscalização), Wilson Roberto
Hirata (Coordenador Geral de Normalização e Pesquisa do ITI), Jean Carlo Rodrigues(Coordenador
Geral de Segurança da Informação ITI), Eduardo Magalhães Lacerda Filho (Assessor do Diretor
Presidente do ITI), André Machado Caricatti (Coordenador Geral de Operações do ITI), Adriana
Fetter (Chefe de Gabinete e Assessora da Secretaria Executiva CG ICP-Brasil), Ruy César Ramos

Filho (Assessor da Diretoria de Infraestrutura de Chaves Públicas do ITI), Edmar Sousa
(Representante da Assessoria de Comunicação do ITI), Wander Blanco Nunes (Ouvinte da
FEBRABAN), Patricia Leite (Ouvinte da Serasa, Paulo Kulikovsky (Ouvinte da Certisign),
Gilberto de Oliveira Neto (Ouvinte do SERPRO), Sérgio Roberto Fuchs da Silva (Ouvinte da
Receita Federal) e Luiz A Bortolin (Ouvinte da CACB) conforme lista de presença anexa, para
tratar da pauta a seguir: 1 – Homologações ICP-Brasil; 2 – Auditoria da AC-Raiz; 3 – Mudança do
Site de Contingência da AC-Raiz; 4 – Proposta de ajustes Normativos diversos; 5 - Resultado do
Grupo de Trabalho “Combate a Fraude”; 6 - Proposta de Regulamentação para Certificados de
Atributo; 7 – Revisão do Padrão de Assinatura Digital (Alterações e PADES); 8 – Voto
FEBRABAN; 9 - Assuntos Gerais: 9.1- Recomposição da Comissão Técnica Executiva- COTEC; –
Os Titulares do CG ICP-Brasil deverão trazer os nomes dos representantes para a COTEC, nesta
reunião, 9.2- Acordo Cabo Verde;9.3- Raiz Uruguaia; 9.4- Cronograma para 2012; Fevereiro –
29/02/2012; Abril 25/04/2012; Junho – 27/06/2012; Agosto – 29/08/2012; Outubro – 24/10/2012 eDezembro - 05/12/2012.Dr. Renato Martini iniciou a reunião no horário, com quorum para votação,
deu boas vindas aos novos membros do Comitê nomeados pela Presidenta da República em 2011,
Dr. Renato ressaltou “que o nível da qualidade das opiniões apresentadas e as deliberações
proferidas vão demonstrar que esta infraestrutura brasileira continua extremamente bem
aconselhada”, destacou ainda que com a recomposição do Comitê Gestor faz-se necessária a
recomposição da COTEC – Comissão Técnica que atua como órgão de consulta ao Comitê. O
Comitê Gestor, é um órgão deliberativo da ICP-Brasil, para criar as regras da infraestrutura
brasileira. O membro titular desse Comitê designa uma pessoa para compor a Comissão Técnica
que não delibera, mas auxilia o membro em suas decisões nos assuntos técnicos, explicou Dr.
Renato. A designação da Cotec é feita por Portaria assinada pelo secretário executivo. Isto posto, os
titulares irão encaminhar os nomes dos representantes para a COTEC, via correio eletrônico. Em ato
contínuo, Dr. Renato abordou o primeiro assunto deliberativo que se refere às regras de
homologação vigentes, conforme a Resolução nº 85, que até então estava amparada pelo dispositivo
ad referendum. Após discussões, chegou-se a conclusão que será mantida a Resolução n°85, com
duas alterações: a) a retirada do referido dispositivo, uma vez que tanto estamos dentro do prazo ali
proposto quanto a ausente previsão legal para o dispositivo ad referendum. Nesse sentido, o Dr.
André se comprometeu a levar para a próxima reunião do Comitê uma proposta de alteração do
Regimento Interno que passe a previr expressamente a possibilidade da edição de resoluções ad
referendum; b) que a resolução preveja a necessária disponibilização, para o público geral, da lista
dos equipamentos depositados, até o final do ano corrente, para avaliação de conformidade por
parte do Laboratório de Ensaios de .Auditoria – LEA. Dr. André assumiu o compromisso de fazer a
alteração no Regimento Interno para a próxima reunião. No segundo item Auditoria da AC Raiz, Dr.

Maurício explicou as tratativas com o Tribunal de Contas da União – TCU, diante das dificuldades
encontradas no mercado para que empresas independentes participem do processo licitatório, e após
discussões, o Comitê Gestor deliberou que a interpretação da Resolução n° 64 de 14 de abril de
2009, quando esta se refere a empresas especializadas, abrange também a autorização para que
órgãos governamentais independentes possam realizar auditoria na AC Raiz. No terceiro item da
pauta Dr. Maurício falou sobre o site de contingência afirmando que os normativos exigem a
existência de um site, após discussão, Manuel Matos declarou o voto “Considerando os
esclarecimento prestados pelo Diretor de Infraestrutura de Chaves Públicas, do ITI, Dr. Maurício
Coelho e tendo em vista a imediata necessidade de atendimento do disposto no item 5.1.8 do DOCICP-01, aprovo integramente o voto apresentado”, Dr. Alexandre também vota a favor da resolução
da forma proposta, Sr. Jacob aguarda auditoria, Sr. Fernando aguarda auditoria, Sr. Natan Schiper
aguarda auditoria, Professor Custódio acompanha o voto do Manuel Matos, terminando a votação
com 03(três) votos a favor da resolução proposta e 06(seis) que aguardam a auditoria. No item 4
foram aprovados por unanimidade, dois ajustes na redação de duas Resoluções: na 74 onde será
retirada a padronização dos termos de titularidade, e na 83, que retorna a exigência da Certidão
Negativa de Falência. Dr. Renato passou ao quinto item da pauta falando sobre o uso da biometria
na ICP-Brasil, em seguida, passou a palavra para o Eduardo Lacerda que fez uma breve
apresentação dos resultados do “Grupo de Trabalho Combate a Fraude” abordando os índices de
fraude, convalidação de dados biográficos e biometria em três Resoluções, após discussão e votação
Dr. Renato submeteu as 03(três) Resoluções do tema proposto à COTEC. No item 06 da pauta,
apresentado pelo Ruy, foram abordados o conceito, os benefícios, os casos de uso e impactos na
ICP-Brasil, dos certificados de atributos, como proposta de encaminhamento o tema será levado a
COTEC. O item 07 tratou o Padrão de Assinatura Digital, apresentado pelo Hirata, que após
discussões deliberou encaminhar o tema a COTEC, minutar uma resolução que altere o DOC-ICP
15, encaminhar aos membros do Comitê por meio eletrônico, com o prazo de um dia para se
manifestar. O item 08 da pauta foi o voto apresentado pela FEBRABAN que propõe a adequação
dos prazos de validade das autoridades certificadoras subsequentes à Autoridade Certificadora Raiz,
em seguida, Dr. Renato fez o encaminhamento de duas alternativas ou levar o tema a COTEC, ou
acolher a proposta da forma apresentada. Manuel Matos votou a favor da proposta apresentada e os
demais membros votaram pelo encaminhamento à COTEC. No último item, Dr. Renato informou
que estará em Montevidéu, no Uruguai, para o lançamento da Autoridade Certificadora Raiz
Uruguaia na sexta-feira (9) que dá início a uma cadeia de certificação digital no país, tendo a ICPBrasil como exemplo. Ele ainda lembrou do acordo feito com Cabo Verde, que também lançou uma
infraestrutura. Apresentou ainda um calendário 2012 para as reuniões do CG ICP-Brasil ficando as
datas pré-definidas: 29/02/2012, 25/04/2012, 27/06/2012, 29/08/2012, 24/10/2012 e 05/12/2012. Dr.

Renato também propôs que em 2012 fosse realizado um workshop sobre biometria e certificado de
atributos. Destarte, Dr. Renato deu por encerradas as atividades às 15:28, agradecendo a presença de
todos.
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