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04/06 - Carlos Roberto Fortner nomeado novo 
diretor-presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da 
Informação pelo ministro chefe da Casa Civil, Walter Souza 
Braga Netto;

17/06 - Medida Provisória nº 983, de 16 de junho, amplia 
possibilidades de assinaturas eletrônicas para incrementar 
serviços públicos digitais;

26/06 - Portaria nº 332, de 26 de junho designa Carlos Fortner 
para compor o Grupo de Trabalho para a Coordenação de 
Ações Estratégicas de Tecnologia da Informação, criado pelo 
Governo Federal em resposta aos impactos relacionados à 
pandemia do coronavírus (Covid-19);

JUNHO 2020
29/06 - ITI realiza as primeiras entregas antecipadas do Plano 
de Transformação Digital   (Os serviços, disponíveis no Portal 
gov.br: 
● Validar Documentos Digitais; 
● Verificar Conformidade de Assinaturas Digitais 

ICP-Brasil;
●  Download do Código-Fonte do Verificador de 

Conformidade do Padrão de Assinatura Digital da 
ICP-Brasil; 

● Download do Plugin PAdES ICP-Brasil; 
● Cadastrar Agentes de Registro da ICP-Brasil (CAR); C
● Credenciar Entidades na ICP-Brasil (Certificado Digital); 

Manutenção de Credenciamento de Entidades na 
ICP-Brasil (Certificado Digital); e Descredenciar 
Entidades na ICP-Brasil (Certificado Digital).
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02/07 - Assinatura do “Termo de Cooperação Técnica e de 
Compartilhamento de Dados sob Confidencialidade” entre ITI e 
Conselho Federal de Odontologia para fortalecer a validação de 
documentos digitais, através do portal de validação de 
documentos digitais;

07/07 - Registrado recorde de emissões de certificados digitais 
em junho de 2020, com 518 mil certificados emitidos (25% a 
mais que em 2019);

09/07 - Reunião na Casa Civil com o tema: Validador de 
Documentos Digitais ;

09/07 - Designados novos membros do Comitê Gestor da 
ICP-Brasil;

17/07 - ITI conquista o selo inédito Webtrust SSL Baseline - 
Secure Socket Layer;

   

JULHO 2020
17/07 - Site do ITI passa a integrar o portal gov.br, portal único 
do Governo Federal;

24/07 - Validador de Documentos Digitais ganha nova 
funcionalidade de leitura com QR-Code ;  

29/07 - Primeira AC privada conquista os Certificados SSL EV e 
CODESIGNING ;

30/07 - ITI promove o primeiro painel em formato de live, 
CertLive, com o tema “As inovações legislativas: Medidas 
Provisórias nº 951 e nº 983” e participação do Ministro-chefe da 
Casa Civil, Braga Netto, do Secretário Especial de 
Modernização do Estado, José Ricardo Veiga, do Secretário 
Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do 
Ministério da Economia, Paulo Spencer Uebel, do Deputado 
Federal João Campos e do Secretário-Adjunto da Secretaria de 
Governo Digital, Ciro Pitangueira de Avelino.
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06/08 - Registrado recorde de emissões de certificados digitais 
em julho de 2020, com 629 mil certificados emitidos (26% a 
mais que em 2019);

17/08 - Nova funcionalidade no ITI em Números: 
disponibilizado o número de emissões por região do país;       
         
18/08 - Lançamento da campanha #DescomplicaICP nas redes 
sociais do ITI;

19/08 - ITI participa da primeira edição do CFF DEBATE: 
Dispensação de medicamentos com receita digital, debate do 
Conselho Federal de Farmácia; 24/08 - ICP-Brasil completa 
19 anos;        
        
26/08 - Novo sistema do IBAMA, Sistema de Gestão do 
Licenciamento Ambiental Federal (SisG-LAF), usa certificado 
digital ICP-Brasil.

AGOSTO 2020
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01/09 - Senado aprova a desburocratização das assinaturas 
eletrônicas de documentos digitais, além do padrão ICP-Brasil; 
               
03/09 - Acontece a segunda CertLive com o tema “Identidade 
Segura, objetivo de todos”, com a participação do Secretário 
Especial de Modernização do Estado Jose Ricardo Veiga, do 
Secretário de Governo Digital Luis Felipe Monteiro,  do 
Secretário Executivo Adjunto do Ministério da Justiça e 
Segurança Pública Washington Leonardo Guanaes Bonini e do 
Secretário de Modernização Institucional e Regional da 
Presidência da República Nizar Ratib Midrei;

07/09 - Registrado recorde de emissões de certificados digitais 
em agosto de 2020, com 569 mil certificados emitidos (21% a 
mais que em 2019);

18/09 - Governo da Paraíba adota ICP-Brasil para Sistema de 
gestão governamental (Sistema PBdoc);

   

SETEMBRO 2020
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23/09 - Aprovada Resolução nº 176 que regulamentou a 
possibilidade de realização de reuniões do Comitê Gestor da 
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira por 
videoconferência;   
     
24/09 - Sancionada Lei nº 14.063 que reconhece as assinaturas 
digitais providas no âmbito da ICP-Brasil como assinaturas 
eletrônicas qualificadas.



02/10 - Assinado primeiro acordo internacional na área de 
comércio exterior de forma totalmente digital: Acordo de 
Reconhecimento Mútuo sobre Operador Econômico 
Autorizado (OEA) firmado entre a Superintendência Nacional 
de Aduanas y de Administración Tributaria (Peru) e a Receita 
Federal do Brasil;

06/10 - O Instituto realiza encontro de ACs, por 
videoconferência, para debater emissão primária por 
videoconferência e o cenário da certificação digital;

08/10 - ITI participa de reunião na Universidade Federal de 
Santa Catarina - UFSC para discutir novas parcerias e 
aprimorar projetos em andamento;

09/10 e 13/10 - Reuniões para debater o DOC-ICP-05 e garantir a 
participação de todos os entes da ICP-Brasil nas decisões sobre 
os rumos e tendências da certificação digital;   

OUTUBRO 2020
14/10 - Registrado recorde de emissões de certificados digitais 
em setembro de 2020, com 565 mil certificados emitidos (21% a 
mais que em 2019); 

19/10 - Reunião ordinária do Comitê Gestor da ICP-Brasil - 
aprovado conjunto de alterações normativas para possibilitar a 
emissão de certificados digitais de forma massificada e mais 
amigável para o cidadão brasileiro;

20/10 - ITI participa da 9ª edição do Fórum RNP 2020 e 
apresenta as novidades do setor de Certificação Digital;

22/10 - Reunião virtual com o mercado para subsidiar atuação 
do Grupo Técnico de Trabalho (Portaria do ITI nº 49, de 20 de 
outubro de 2020);   
 
27/10 - ITI recebe a visita do Ministro Chefe da Casa Civil, 
Walter Braga Netto, consagrando a primeira vez que uma 
autoridade do primeiro escalão prestigia a autarquia.

6



03/11 - Em reunião com representantes do mercado, ITI 
apresenta andamento do GTT Biometria e Cadastro Inicial;                   

 
03/11 - Entra em vigor a IN nº 11-2020, o envio do Cadastro de 
Agente de Registro (CAR) passa a ser via portal gov.br;

04/11 - ITI participa do VIII Comitê Executivo de Certificação 
Digital da CNDL e apresenta a evolução da ICP-Brasil;

11/11 - Registrado recorde de emissões de certificados digitais 
em outubro de 2020, com 562 mil certificados emitidos (10% a 
mais que em 2019);    

12/11 - Conselho Federal de Odontologia passa a integrar o 
portal de validação de documentos digitais, viabilizando o 
trânsito seguro de documentos digitais entre 344.207 mil 
Cirurgiões-Dentistas com inscrição ativa no Brasil e seus 
pacientes;

    

NOVEMBRO 2020
16/11 - Publicação do Decreto nº 10.543, sobre o uso de 
assinaturas eletrônicas na Administração Pública Federal;                   

 
18/11 - ITI participa de live com Conselho Federal de 
Odontologia para sanar dúvidas sobre assinatura digital no 
atendimento odontológico;    

18/11 - ITI participa da da IV Reunião Ministerial sobre Governo 
Digital evento organizado pela Rede de Governo Eletrônico da 
América Latina e Caribe (Red Gealc);

19/11 - Reunião com a Secretaria de Governo Digital sobre 
Assinaturas Eletrônicas no âmbito do Decreto nº 10.543;

27/11 - SGD/ME solicita posicionamento do ITI a respeito da 
possibilidade de parceria estratégica, na qual o ITI produza a 
tecnologia e os serviços de assinatura eletrônica avançada e o 
Executivo Federal concentre-se na integração dos serviços e 
políticas federais.

7



03/12 - Em encontro com o Senador Nelsinho Trad, (Partido 
Social Democrata-PSD) ITI discute a importância da aprovação 
do Acordo de Reconhecimento Mútuo de Certificados de 
Assinatura Digital pelo Congresso;

04/12 - ITI manifesta interesse em celebrar a parceria 
estratégica proposta pela SGD/ME, na qual o ITI proverá a 
tecnologia, a infraestrutura e os serviços de assinatura 
eletrônica avançada e o Executivo Federal promoverá a 
integração dos serviços e políticas públicas federais;

09/12 - Firmado TED nº 4 SEDGG/ME e ITI/CC/PR, tendo por 
objeto realizar descentralização de crédito entre o Min. da 
Economia e o ITI para garantir a operacionalização do projeto 
de assinatura eletrônica, possibilitando que os cidadãos, 
voluntariamente, assinem seus documentos para dar-lhes 
validade ou identificar a sua autoria, buscando a redução de 
etapas, simplificação do processo de acesso e assinatura, bem 
como a eliminação de exigências desnecessárias;

DEZEMBRO 2020
10/12 - ITI participa do XVII Congresso Brasileiro de 
Informática em Saúde - CBIS 2020 em debate sobre os desafios 
da saúde digital;

11/12 - Certificado Digital ICP-Brasil agiliza o envio do REFIS 
pela internet;

13/12 - Registrado recorde de emissões de certificados digitais 
em novembro de 2020, com 522 mil certificados emitidos (3% a 
mais que em 2019);    

16/12 - Certificado digital ICP-Brasil garante acesso ao cadastro 
digital de alvarás e habite-se;

18/12 - A fim de se adequar às determinações da Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais (LGPD), o ITI nomeia encarregado 
pelo tratamento de dados pessoais (Portaria nº 058, de 17 de 
dezembro de 2020).
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11/01 - Início das operações da infraestrutura para assinaturas 
eletrônicas avançadas (via Portal de Assinatura e APIs para 
integração de aplicações);

14/01 - Registrado recorde de emissões de certificados digitais 
em dezembro de 2020, com 485 mil certificados emitidos (17% a 
mais que em 2019);    

22/01 - Comitê Gestor da ICP-Brasil realiza primeira reunião do 
ano Comitê Gestor da ICP-Brasil e aprova emissão primária de 
certificado digital por videoconferência;

22/01 - Em reunião com representantes do mercado, ITI 
apresenta relatório do Grupo de Trabalho Técnico (GTT) 
Biometria e Cadastro Inicial sobre emissão primária remota;

26/01 - ITI participa de reunião com Inmetro sobre o processo 
de implantação do novo regulamento;

    

JANEIRO 2021
27/01 - Reunião virtual com o CFF, o CFO, a Sbis e a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária apresenta as atualizações e a 
evolução programada para 2021 no portal Validador de 
Documentos Digitais;

29/01 - Novo dispositivo criptográfico é homologado pelo ITI 
chip. O chip criptográfico permite a utilização do certificado 
digital diretamente em aparelhos do tipo IoT (Internet of 
Things), e com isso permite agregar segurança para objetos ou 
“coisas” conectados à Internet.
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05/02 - Reunião entre ITI e a Associação das Autoridades de 
Registro do Brasil - AARB debate estratégias de melhoria de 
mercado;

08/02 - ITI realiza reunião virtual com o mercado para discutir 
sugestões e contribuições do mercado referente  às minutas 
das normativas  que regulamentarão e viabilizarão os 
procedimentos e a operação para a emissão primária de 
certificados digitais por videoconferência;

09/02 - ITI participa de debates virtuais da Confederação das 
Associações Comerciais e Empresariais do Brasil -CACB e da 
Associação de Autoridades de Registro do Brasil - AARB para 
tratar do atual mercado de certificação digital no Brasil;

15/02 - Registrado recorde de emissões de certificados digitais 
em janeiro de 2021, com 577 mil certificados emitidos (15% a 
mais que em 2020);

FEVEREIRO 2021
18/02 - Em reunião extraordinária, o Comitê Gestor da 
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - CG ICP-Brasil 
aprovou alterações normativas motivadas pelo Decreto n° 
10.139, de 28 de novembro de 2019;

22/02 - Publicada Instrução Normativa nº 05 que regulamenta 
a emissão de certificado digital por videoconferência.
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01/03 - Entra em vigor instrução normativa (IN nº 05) que 
permite a emissão primária de certificado digital por 
videoconferência;               

03/03 - Avança a Discussão do acordo OEA com ONAC Colômbia;   
 
04/03 - A convite do Inmetro por ocasião do lançamento do 
Plano Estratégico do INMETRO 2021-2023, ITI visita o Campus de 
Inovação e Metrologia em Xerém, Duque de Caxias, para 
estreitar parceria e discutir o projeto OM-BR;   
 
09/03 - Publicada Portaria nº 103, de 8 de março de 2021, que 
dispõe sobre o processo de certificação digital, define os critérios 
para credenciamento na Autoridade Certificadora do Inmetro 
(AC Inmetro) e a descrição do leiaute dos certificados digitais;

17/03 - Registrado recorde de emissões de certificados digitais 
em fevereiro de 2021, com 551 mil certificados emitidos (26% a 
mais que em 2020);
               

MARÇO 2021
22/03 - Publicada Portaria nº 3 estipulando novos prazos e 
procedimentos para a análise das solicitações de 
credenciamento na ICP-Brasil;

22/03 -  Resolução nº 184 do Comitê Gestor ICP-Brasil altera os 
prazos da migração de toda a rede de carimbo do tempo para 
os novos protocolos, incluindo a adequação da infraestrutura;     

23/03 - Reunião com o Conselho Federal de Medicina para 
apresentação do protótipo do sistema do CFM de prescrição e 
atestados;

24/03 - Reunião com o Diretor de Regulação do Banco Central 
permite avanços na parceria com o Banco Central para 
utilização do Certificado Digital no projeto Open Banking;   

 
25/03 - Videoconferência com a ANCD, a ATID, a CNDL e a 
AARB para discutir como a indústria da certificação digital 
pode participar no uso da assinatura avançada;
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25/03 - Reunião com a Casa Civil para apresentação de 
proposta de atualização da estrutura, adequando o ITI às novas 
demandas e atribuições;

31/03 - ITI adere ao Programa de Gestão Estratégica e 
Transformação do Estado (TransformaGov);    

31/03 - Em videoconferência com o mercado, ITI e Inmetro 
sanam dúvidas quanto ao projeto de certificação digital para 
OM-BR;

31/03 - Participação no I Fórum de Tecnologias da Área 
Farmacêutica, evento do CRF-SP.
               

MARÇO 2021 Cont.
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05/04 - Integração da Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC) à infraestrutura de assinatura eletrônica avançada via 
API;;

06/04 - Apresentação do Acordo de Cooperação Técnica com o 
TSE;

08/04 - Registrado recorde de emissões de certificados digitais 
em março de 2021, com 600 mil certificados emitidos (44% a 
mais que em 2020);

16/04 - ITI promove videoconferência com ACs e 
representantes do Open Banking para nivelar e compartilhar 
as informações técnicas do formato de certificado digital que 
será utilizado no Open Banking;

19 e 20/04 - ITI participa do II Diálogo Digital e de Segurança 
Cibernética realizado entre o Brasil e o Reino Unido (UK-Brazil 
Digital and Cyber Dialogue 2021);

ABRIL 2021
22/04 - Um ano do Validador de Documentos Digitais, o portal 
viabilizou a prescrição eletrônica e favoreceu a troca segura de 
documentos em saúde;

26/04 - Portaria nº 6 institui o Grupo Técnico de Trabalho para 
propor o modelo de AR-eletrônica (GTT-AR-e).
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07/05 - Diretor-presidente do ITI, Carlos Fortner, a Diplomata 
Luciana Mancini, Diretora interina do Departamento de 
Promoção Tecnológica do MRE, e o Assessor do ITI, Ruy 
Ramos, participaram de reunião na Câmara, para tratar de 
iniciativas do mercado digital no âmbito do Mercosul;

10/05 - Registrado recorde de emissões de certificados digitais 
em abril de 2021, com 527 mil certificados emitidos (34% a mais 
que em 2020);

18/05 - Comitê Gestor da ICP-Brasil realiza terceira reunião do 
ano conduzida pela Coordenadora Juliana Ribeiro Silveira, 
Secretária-Executiva Adjunta da Casa Civil da Presidência da 
República;

18/05 - Resolução CG ICP-Brasil nº 191, institui Grupo de 
Trabalho Técnico destinado à elaboração de estudos e de 
propostas voltadas à adequação das normas da ICP-Brasil à 
LGPD;

MAIO 2021
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19/05 - ICP-Brasil credencia vigésima quinta Autoridade 
Certificadora de 1º nível;

20/05 - ITI participa do  do primeiro "Congreso Internacional de 
la Industria de Firma Digital", evento com o objetivo debater, 
compartilhar conhecimento, tendências e usos das assinaturas 
digitais na América Latina;

26/05 - Assinado o despacho de credenciamento da AC 
Normativa INMETRO, viabilizando a certificação digital dos 
Objetos Metrológicos (projeto OM-BR, em parceria com 
INMETRO), iniciando-se pelas bombas de combustível.



02/06 - Integração da Prefeitura de Blumenau à infraestrutura 
de assinatura eletrônica avançada via API;

07/06 - Reuniu-se,  pela primeira vez, o Grupo de Trabalho 
Técnico destinado à elaboração de estudos e de propostas 
voltadas à adequação das normas da ICP-Brasil à Lei nº 
13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD);

10/06 - Cerimônia de credenciamento do Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) como Autoridade 
Certificadora (AC) de 1° nível da Infraestrutura de Chaves 
Públicas Brasileira (ICP-Brasil), abrindo caminho para a 
certificação digital de Objetos Metrológicos, em especial 
bombas de combustíveis;

14/06 - Registrado recorde de emissões de certificados digitais 
em maio de 2021, com 625 mil certificados emitidos (20% a 
mais que em 2020);

JUNHO 2021
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21/06 - Integração do Consórcio de Informática na Gestão 
Pública Municipal (CIGA - SC) à infraestrutura de assinatura 
eletrônica avançada via API;

24/06 - Lançado novo serviço do ITI, Meu Certificado, que 
permite consultar certificados digitais emitidos pela ICP-Brasil;

24/06 - Reunião com representantes do mercado e associações 
de certificação digital para apresentar o relatório preliminar do 
Grupo de Trabalho Técnico (GTT) AR Eletrônica e coletar 
eventuais subsídios no sentido de aprimorar a proposta;

28/06 -  Reunião ITI e MEC sobre retomada do projeto de 
carteira estudantil. Participaram  o Diretor Edimilson Costa da 
Secretaria de Ensino Superior (SESU) e Diretor Carlos Fortner.



01/07 - Integração da Junta Comercial do Ceará (JUCER) à 
infraestrutura de assinaturas avançadas via API;

02/07 - Reunião de alinhamento entre DATASUS e  ITI para 
colaboração junto ao projeto ConecteSUS (documentos de 
saúde seguros). Participaram o Diretor do DATASUS Jacson 
Barros e Diretor Carlos Fortner;

06/07 - com a participação do Diretor de Regulação do Banco 
Central do Brasil, Otávio Ribeiro Damaso, 3° CertLive debate 
Open Banking e Videoconferência na emissão ICP-Brasil;

07/07 - Registrado recorde de emissões de certificados digitais 
em junho de 2021, com 626 mil certificados emitidos (21% a 
mais que em 2020).

JULHO 2021
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