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Aos doze dias do mês de maio 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 do Comitê 
Gestor  da ICP-Brasil  –  CG ICP-Brasil  e  alguns  representantes.  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), Genice Xavier Silveira (Representante por Procuração 
da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação - 
ABEP),  Raphael  Mandarino  Junior  (Titular  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), Paulo Kulikovsky (Representante por procuração da CAMARA e-NET), José 
Ney de Oliveira Lima (Representante por procuração do Ministério do Planejamento Orçamento e 
Gestão – MPOG), Laerte Dornelles Meliga (Suplente do Ministério da Fazenda – MF), Christiana 
Freitas ( Pesquisadora do ITI), Adriana Fetter (Assessora da Secretaria Executiva CG ICP-Brasil), 
Túlio Augusto Neiva de Moraes (Chefe de Gabinete do ITI). conforme lista de presença anexa, para 
tratar da pauta a seguir: 1 – Aprovação do DOC-ICP referente aos novos algorítimos criptográficos 
da ICP-Brasil; 2 - Transitividade do Acordo Operacional entre AR's; 3 - Apresentação das diretrizes 
do trabalho/pesquisa em desenvolvimento sobre o impacto econômico/social da certificação digital 
ICP-Brasil; 4 – Informes Gerais. No exercício das atribuições de Coordenador Substituto do Comitê 
Gestor, Diretor Presidente do ITI e Secretário Executivo do Comitê Gestor da ICP-Brasil Renato da 
Silveira  Martini,  iniciou a reunião,  solicitando que a Adriana Fetter  fizesse a leitura  da Ata da 
reunião realizada no dia 14 de abril de 2009, no Auditório do Banco do Brasil. Ato contínuo Dr. 
Renato abre a votação para aprovação da mesma, Professor Custódio solicitou a troca da palavra 
cruzado por mútuo no termo: “ ...tratativas para o reconhecimento cruzado dos certificados digitais 
dos dois países.” ficando “...tratativas para o reconhecimento mútuo dos certificados digitais dos 
dois países.” Após a alteração do texto foi aprovada por unanimidade pelos membros presentes. A 
Ata será encaminhada com as alterações por meio de correio eletrônico. Dr. Renato deu sequência a 
reunião falando dos dois  Eventos  Internacionais  com participação do ITI,  Forum Of European 
Supervisory Authorities for Eletronic Signatures – FESA,  em Belgrado/República da Sérvia e o 
Smart Card Alliance em Nova Orleans/ EUA. Francimara convidou os membros presentes para o 
evento da FEBRABAN, que será realizado no dia 28 de maio do corrente em São Paulo. Retomando 
a palavra Dr. Renato entra no primeiro item da pauta que trata da aprovação do DOCICP referente 
aos novos algorítimos criptográficos da ICPBrasil e em seguida abre a discussão. Dr. Maurício 
chamou a atenção para os eventos que tem participado no exterior e de que o governo brasileiro está 



atento  aos  estudos  sobre  uma alternativa  para  a   família  SHA,   considerando  a  possibilidade  do 
whirpool  como plano de contingência,  os Estados Unidos já   tomou uma decisão para o uso da 
família SHA 3. Professor Custódio sugere que separe os documentos quanto ao tempo, a estrutura 
que estiver sendo usada hoje (família SHA) mantém, até segunda ordem, o que não pode ser feito, é 
de uma hora para outra descontinuar. Dr. Renato fez um encaminhamento que o documento seja 
levado à COTEC, uma vez que o debate não está suficientemente exaurido, para que tenhamos um 
texto consolidado e unânime, levando-se em consideração os padrões de mercado. Dr. Maurício 
lembrou  que  National  Institute  of  Standards  and  Technology  -  NIST (USA)  fixou  o   prazo   de 
dezembro de 2010 para o fim da família SHA ONE. Definiuse então que será chamada a COTEC 
para revisar  o   texto e  consolidálo.  José  Ney sugeriu que cada membro da COTEC encaminhe 
antecipadamente   as   contribuições   para   melhor   eficácia   dos   trabalhos.   Partiuse   então   para   o 
segundo   item   da   pauta,  Transitividade  do  Acordo  Operacional  entre  AR's,  apresentado  por 
Francimara,  após  apresentação  Dr.  Renato  sugere  como  encaminhamento  que  este  tema  seja 
passado  também  pela  COTEC,  para  desburocratizar  o  Acordo  Operacional,  levando-se  em 
consideração os padrões de segurança da ICP-Brasil. O terceiro item da pauta, Apresentação das 
diretrizes  do  trabalho/pesquisa  em  desenvolvimento  sobre  o  impacto  econômico/social  da 
certificação  digital  foi  apresentado  pela  Professora  Christiana,  onde  foram  demonstrados  os 
objetivos gerais e específicos e os principais grupos de indicadores com os quais a pesquisa irá 
trabalhar.  Sr.  Mandarino  colocou  sua  preocupação  com  os  acordos  operacionais  entre  AR's  e 
ressaltou ainda que gostou da pesquisa, e sugeriu que fosse acrescentado sobre o quanto custará ao 
cidadão a emissão dos certificados. Dr. Renato falou sobre o CertForum que acontecerá no dia 19 de 
maio  no  Rio  de  Janeiro  e  foi  colocado a  disposição  dos  membros  o  endereço  eletrônico  para 
maiores informações. Em ato continuo Dr. Renato deu por encerradas as atividades, agradecendo a 
presença de todos.
 



RENATO DA SILVEIRA MARTINI
Coordenador,Substituto do CG da ICP-Brasil


