
 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CASA CIVIL

 INFRA-ESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA
COMITÊ GESTOR

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO COMITÊ GESTOR DA ICP-BRASIL,
EM 17 DE JUNHO DE 2010.

Aos dezessete dias do mês de junho de 2010,  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 14h30 e horário de 

término previsto para às 18h, reuniram-se os membros, titulares e suplentes do Comitê Gestor da 

ICP-Brasil – CG ICP-Brasil, alguns representantes designados por procuração e servidores do ITI, 

para  participar  da Reunião Extraordinária  do Comitê  Gestor  da ICP-Brasil.  Estavam presentes: 

Renato Martini (Secretário-Executivo e Diretor Presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da 

Informação - ITI), Maurício Augusto Coelho (Diretor-Presidente, Substituto do ITI e Diretor da 

DINFRA/ITI – Diretoria de Infra-Estrutura de Chaves Públicas do ITI), Pedro Pinheiro Cardoso 

(Diretor, Substituto da DAFN/ITI - Diretoria de Auditoria, Fiscalização e Normalização do ITI), 

André  Pinto  Garcia  (Procurador  Chefe  da  Procuradoria  Especializada  do  ITI), Odilon  Neves 

(Titular  do  Ministério  da  Fazenda  –  MF),  Francimara  Teixeira  Garcia  Viotti  (Titular  da 

FEBRABAN – Federação Brasileira de Bancos), Manuel Dantas Matos (Titular da CAMARA e-

NET), Professor Ricardo Felipe Custódio (Titular da Sociedade Brasileira de Computação – SBC), 

Macarino Bento Garcia de Freitas (Suplente do Gabinete de Segurança Institucional – GSI/PR), 

Rogério Antônio Sampaio Parente Vianna (Suplente do Ministério da Ciência e Tecnologia), Júlio 

Átila  Batista  de  Azevedo  (Representante  por  procuração  do  Ministério  do  Desenvolvimento, 

Indústria  e  Comércio  Exterior),  Jorilson  da  Silva  Rodrigues  (Representante  por  procuração  do 

Ministério  da  Justiça),  Marivaldo  Dantas  de  Araújo  (Representante  do  Conselho  Nacional  de 

Justiça), Ernandes Lopes (Coordenador Geral de Normalização e Pesquisa do ITI), André Machado 

Caricatti  (Coordenador  Geral  de  Operações  do  ITI),  Adriana  Fetter  (Assessora  da  Secretaria 

Executiva CG ICP-Brasil), Ruy César Ramos Filho (Assessor da Diretoria de Infra-Estrutura de 

Chaves Públicas do ITI), Denise do Carmo Direito (Assessora de Comunicação do ITI), Ricardo 

Theil (Ouvinte da COMPROVA.COM), Francisco G. de Araújo (Ouvinte do Conselho Nacional de 

Justiça – CNJ) e Wander Blanco Nunes (Ouvinte da FEBRABAN), conforme lista de presença 

anexa, para tratar da pauta a seguir: 1 –  Aprovação de nova declaração de práticas de Certificação 

da AC-Raiz que contemplam os novos Certificados raízes V2 e V3; Dr. Renato acrescentou mais 



dois itens de pauta: 2 - Resolução e manual de uso da logomarca e gestão de conteúdo do sítio da  

Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil; 3 – Informes Gerais. Dr. Renato iniciou 

os trabalhos, às 15h25 sem quórum para votação, no aguardo da chegada dos demais membros, 

falou do item 3, acrescentado a pauta, informes gerais, convidou os presentes para participarem do 

Certfórum etapa São Paulo que ocorrerá no dia 30 de junho do corrente, com diversos debates 

interessantes.  Dr.  Renato  falou  ainda  da  ligação  que  recebeu  da  Presidência  do  Conselho  de 

Ministros da Presidência de Portugal –José Manuel Barbosa, sobre a vinda do grupo representativo 

de portugueses para discutir durante o Certforum SP sobre cooperação, certificação cruzada Brasil-

Portugal,  desmaterialização,  uso  de  certificado  no  judiciário,  cartão  do  cidadão,  cédula  de 

identidade Portuguesa, que é um cartão eletrônico, entre outros temas importantes. Dr. Renato falou 

também do acréscimo de mais uma assunto que foi item de pauta da última reunião do dia 25 de 

maio, Resolução e manual de uso da logomarca e gestão de conteúdo do sítio da Infra-estrutura de 

Chaves Públicas  Brasileira  –  ICP-Brasil,  que  será apresentado pela Assessora  de  Comunicação 

Denise Direito. Em ato contínuo Dr. Renato passou a palavra para Dr. Maurício que falou sobre o 

item principal da pauta, Aprovação de nova declaração de práticas de Certificação da AC-Raiz que 

contemplam os novos Certificados raízes V2 e V3, A idéia da convocação dessa reunião, em caráter 

extraordinário, justamente pela questão da relevância pela questão da urgência que o tema requer. 

Rememorou que o Comitê Gestor aprovou a resolução nº  65,  que estabelece novos algoritmos 

criptográficos e hashes que devem ser utilizados na ICP-Brasil, e determinou prazos no cronograma 

de implementação para que se colocassem em prática estes novos algorítimos e hashes. Prazo esse 

dado inicialmente como 31 de janeiro de 2010, mas devido a necessidade da implantação da nova 

plataforma criptográfica,  foi  alterado para  31  de  julho  de  2010.  O  ITI  está  com a  plataforma 

criptográfica  atualizada,  tanto  softwares quanto  hardwares,  suportando  as  novas  famílias  de 

algoritmos  RSA 4096, curvas elípticas 516 bits, além da família “SHA 2 e  HASHES” plenamente 

adequados, numa parceria com a UFSC, o LABSEC, e também em parceria com o Ministério da 

Ciência e Tecnologia. De acordo com a programação o ITI já realizou todos os testes e ensaios, 

cerimônias  de simulação,  e  já  encontra-se  pronto para  a  partir  da  semana que vem realizar  as 

cerimônias técnicas, para iniciar os novos pares de chaves, os novos certificados. No Certforum de 

São Paulo, será feita uma solenidade formal de anúncio, destas duas novas cadeias. Dr. Maurício 

frisou que isto está plenamente aderente às recomendações Internacionais. Frisou ainda que por 

competência  do  Comitê  Gestor  autorizar  a  AC  Raiz  emitir  o  certificado,  essa  autorização  se 

consolida através da aprovação da declaração de práticas de Certificação da AC Raiz. E a partir daí, 

dar-se-á andamento às demais etapas do cronograma, aprovado pelo Comitê, que seria a emissão 

das AC's subordinadas e assim sucessivamente, até que se esteja habilitados a emitir certificados 

usuários  finais,  já  fazendo  uso  de  novos  algoritmos  e  hashes.  Após  apresentação,  Dr.  Renato 



informou que estava aguardando a chegada do Dr. Jorilson para completar o quórum e iniciar a 

votação. Manuel Matos perguntou se já existe cronograma a partir da emissão da raiz para as AC'S 

subordinadas. Dr. Maurício respondeu que não existe um cronograma, existe um prazo determinado 

pela Resolução aprovada pelo Comitê Gestor, que são seis meses. Manuel Matos perguntou também 

sobre o AIA. Dr. Maurício respondeu que o AIA já está regulamentado. Ele não afeta em nada os 

certificados raízes, eles são implementados dali pra frente. Professor Custódio lembrou que o AIA é 

só  para  certificado  final.  Rogério  Viana  deixou  o  voto  favorável  registrado  pois  precisou  se 

ausentar. Dr. Renato pediu para Denise fazer a apresentação da Resolução sobre a logomarca, em 

seguida Dr. Renato anunciou que abriria para votação das duas Resoluções. Denise fez um histórico 

sobre o tema , criou-se um Manual de Uso da Logomarca e uma Resolução que disciplina o uso 

dela. Tirou-se a frase considerada slogan que tinha embaixo “Brasil um país digital”, em seguida Dr. 

Renato informou aos membros que esse material da logomarca já havia sido passado via correio 

eletrônico,  para  a  reunião  do  dia  25  de  maio  de  2010.  Dr.  André  informou  que  a  minuta  de 

Resolução  passou  no  jurídico,  e  está  tudo  bem  sob  o  ponto  de  vista  jurídico.  Manuel  Matos 

questionou se caso o ITI indeferisse essa utilização, existe uma previsão direta de recurso ao Comitê 

Gestor.  Denise  respondeu  que  não  está  prevista.  Manuel  Matos  sugeriu  que  em  caso  de 

questionamentos, os mesmos fossem enviados ao Comitê Gestor, para que o Comitê avaliasse e se 

manifestasse sobre o tema. Dr. Renato frisou que o Comitê tem que estar em última instância se o 

ITI não resolvesse repassa para o Comitê. Denise falou que o Comitê tem que avaliar a questão da 

identidade do Comitê. É hora do Comitê fazer um reflexão sobre se quer ou não atrelar ao site do 

ITI. Odilon falou que preservação do domínio é uma coisa que pode ser implementada de forma 

compartilhada,  colocar datas de reunião,  pautas e  decisões.  Dr. Renato concordou com Odilon, 

frisou então datas de reuniões, pautas e deliberações. Porque a Ata no caso é um histórico do que 

aconteceu internamente e estão as deliberações. Manuel Matos deixou claro que é importante até 

como um registro histórico, confirmou que esta de acordo com as ponderações. Odilon explicou que 

é  comum nos  Órgão Públicos  Brasileiros  terem vários  domínios  apontando pra  um único  site, 

exatamente  pra  facilitar  a  busca  do  cidadão,  sob  qualquer  palavra  chave  de  domínio  que  eles 

utilizem. Dr. Maurício complementou que o Comitê Gestor da ICP-Brasil, integra a estrutura da 

Casa Civil da PR. Portanto o .gov, é muito bem aplicado nesse caso; é um órgão; ele tem essa 

característica. Jorilson comentou que em relação à questão da proteção, em sendo um órgão do 

Governo, tem um artigo no código penal que protege o uso dessa sigla, então por mais que não 

tenha a sigla registrada,  está  criminalmente protegidos.  Dr. André completou que a proteção já 

advém da lei.  Odilon complementou que  os domínios ficam automaticamente bloqueados e não 

teria  problema utilizar  os  outros  domínios  icpbrasil.org,  icpbrasil.com como simples  caminhos 

alternativos, qualquer uma das formas digitadas, o cidadão tem acesso à ICP Brasil. Dr. Renato 



perguntou se os membros estavam preparados para votar as Resoluções apresentadas, ou se queriam 

amadurecer melhor os temas. Informou ainda que essa foi uma oportunidade, como era um tema 

faltante, e hoje seria tratado só uma Resolução, se todos tiverem pacificados quanto ao conteúdo da 

resolução, será encaminhada para votação. Odilon perguntou se tinha quorum para iniciar a votação. 

Dr. Renato informou que sim e antes de iniciar a votação deu parabéns pela nomeação de Odilon 

Neves Junior como Titular no Comitê Gestor pelo Ministério da Fazenda. Em seguida Dr. Renato 

abriu a votação para as duas resoluções apresentadas sendo aprovadas por unanimidade. Dr. Renato 

agradeceu  a  presença  de  todos,  informou que  a  próxima  Reunião  do CG ICP-Brasil  que  seria 

realizada no dia 08/07/2010 foi remarcada para o dia 10/08/2010, destarte encerrou as atividades.



RENATO DA SILVEIRA MARTINI

Secretário-Executivo do CG ICP-Brasil

Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI


