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CGI.br - Comitê Gestor Internet do Brasil
Criação
Em 31 de Maio de 1995 - A Portaria Interministerial nº 147 cria o Comitê Gestor da Internet no
Brasil (CGI.br).
O Ministro de Estado das Comunicações e o Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, no uso
das atribuições que lhes confere o artigo 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e com o
objetivo de assegurar qualidade e eficiência dos serviços ofertados, justa e livre competição entre
provedores, e manutenção de padrões de conduta de usuários e provedores, e considerando a
necessidade de coordenar e integrar todas as iniciativas de serviços Internet no país.

Decreto Nº 4.829, de 3 de setembro de 2003
Atribuições
Art. 1° Fica criado o Comitê Gestor da Internet no Brasil - CGI.br, que terá as seguintes atribuições:
I - estabelecer diretrizes estratégicas relacionadas ao uso e desenvolvimento da Internet no Brasil;
II - estabelecer diretrizes para a organização das relações entre o Governo e a sociedade, na
execução do registro de Nomes de Domínio, na alocação de Endereço IP ( Internet Protocol ) e na
administração pertinente ao Domínio de Primeiro Nível ( ccTLD - country code Top Level
Domain ), " .br ", no interesse do desenvolvimento da Internet no País;
III - propor programas de pesquisa e desenvolvimento relacionados à Internet, que permitam a
manutenção do nível de qualidade técnica e inovação no uso, bem como estimular a sua
disseminação em todo o território nacional, buscando oportunidades constantes de agregação de
valor aos bens e serviços a ela vinculados;
IV - promover estudos e recomendar procedimentos, normas e padrões técnicos e operacionais, para
a segurança das redes e serviços de Internet, bem assim para a sua crescente e adequada utilização
pela sociedade;
V - articular as ações relativas à proposição de normas e procedimentos relativos à regulamentação
das atividades inerentes à Internet;
VI - ser representado nos fóruns técnicos nacionais e internacionais relativos à Internet;
VII - adotar os procedimentos administrativos e operacionais necessários para que a gestão da
Internet no Brasil se dê segundo os padrões internacionais aceitos pelos órgãos de cúpula da
Internet, podendo, para tanto, celebrar acordo, convênio, ajuste ou instrumento congênere;
VIII - deliberar sobre quaisquer questões a ele encaminhadas, relativamente aos serviços de Internet
no País; e
IX - aprovar o seu regimento interno.

Representantes
a) Ministério da Ciência e Tecnologia, que o coordenará;
b) Casa Civil da Presidência da República;
c) Ministério das Comunicações;
d) Ministério da Defesa;
e) Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;
f) Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
g) Agência Nacional de Telecomunicações; e
h) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico;

Formação

Referência
http://www.cgi.br/

