
Pauta 

Reunião Vitrual do Comitê Gestor da ICP-Brasil 

Abril de 2020 

PAUTA 01 
 

Diretrizes para as reuniões do Plenário do CG ICP-Brasil durante a Pandemia 
de Coronavírus 
 
Alterações propostas: 
Resolução 16x1. 
 
VOTO: De acordo com a proposição. 

 
PAUTA 02 

Consolidação normativa conforme Decreto nº 10.139. 

Alterações propostas: 
Minuta de Resolução 16x2 

VOTO: De acordo com a proposição. 

 
PAUTA 03 

Delegar ao Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI a revisão e a 

consolidação dos Procedimentos para Identificação Biométrica na ICP-Brasil.o. 

Alterações propostas: 
Trata-se de uma nova Resolução, não havendo alteração em textos de 
documentos já aprovados. Minuta da Resolução 16x3. 
 
VOTO: De acordo com a proposição. 

 
 
 
 
 
 
 



 
PAUTA 04 

Delegar ao Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI a revisão e a 

consolidação das Instruções Normativas e os seguintes documentos 

suplementares. 

 
Alterações propostas:Trata-se de uma nova Resolução, não havendo 
alteração em textos de documentos já aprovados. Minuta da Resolução 16x4. 
 
VOTO: De acordo com a proposição. 

 

PAUTA 05 
Atualização da previsão do tempo de Armazenamento CFTV 

Alterações propostas: 
Minuta da Resolução 16x5. 
  
VOTO: De acordo com a proposição. 

 
PAUTA 06 

Alteração da Declaração de Práticas de Certificação da Autoridade 

Certificadora Raiz da ICPBrasil para permitir a configuração de bits específicos 

nas extensões dos certificados EV. 

Alterações propostas: 
No DOC-ICP-01, o subitem “c” do item 7.1.2.2., que contém: 

“c) “KeyUsage”, crítica: somente os bits keyCertSign e cRLSign devem estar 

ativados;”  

passará a constar com o texto: 

“c) “KeyUsage”, crítica: os bits keyCertSign e cRLSign devem estar ativados, 

podendo ser ativados outros bits para casos específicos.” Minuta da Resolução 

16x6 apresentada. 

 

VOTO: De acordo com a proposição. 

 
 
 
 



 
PAUTA 07 

Situação econômico financeira de AR – exceções. 

Alterações propostas: 
Minuta da Resolução 16x7. 
  
VOTO: De acordo com a proposição. 

 
PAUTA 08 

 

Alteração dos prazos máximos previstos para a emissão de LCR e para a 

conclusão do processo de revogação de certificado 1. 

Alterações propostas: 
Minuta da Resolução 16x8. 
  
VOTO: De acordo com a proposição. 

 
PAUTA 09 

Ampliação dos prazos para as providências após a notificação do deferimento 

de AC e ACT. 

Alterações propostas: 
Resolução 16x9. 
  
VOTO: De acordo com a proposição. 

 
PAUTA 10 

Inclui a informação do tipo de identificação realizada no distinguished name do 

certificado digital. 1. SíT. 

Alterações propostas: 
Minuta de Resolução 16x10. 
  
VOTO: De acordo com a proposição. 

 
 
       

Luiz Carlos Zancanella, D.ScG. 
Membro titular do Comitê Gestor da ICP-Brasil 

Brasília (DF), 14 de abril de 2020 
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