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Art. 1º Fica aprovada a versão 6.1 do Documento REQUI-
SITOS DAS POLíTICAS DE ASSINATURA DIGITAL NA ICP-
BRASIL (DOC-ICP-15.03).

§ 1º Todas as demais cláusulas do DOC-ICP-15.03, na sua
versão 6.0, em sua ordem originária, integram a presente versão 6.1 e
mantêm-se válidas.

§ 2º O documento referido no caput encontra-se disponi-
bilizado, em sua totalidade, no sítio http://www.iti.gov.br.

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de
sua publicação.

RENATO DA SILVEIRA MARTINI

COMITÊ GESTOR DA INFRAESTRUTURA
DE CHAVES PÚBLICAS

RESOLUÇÃO No- 90, DE 5 DE JULHO DE 2012 (*)

APROVA A VERSÃO 3.6 DO DOC-ICP-
05 E A VERSÃO 1.6 DO DOC-ICP-03.01.

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DO COMITÊ GESTOR
DA INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEI-
RA - ICP-BRASIL, no exercício do cargo de COORDENADOR
DO REFERIDO COMITÊ, no uso das atribuições legais previstas
nos incisos I, III, V e VI do art. 4° da Medida Provisória n° 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001,

Considerando o Decreto nº 6.605, de 14 de outubro de 2008,
que dispõe sobre o Comitê Gestor da Infraestrutura de Chaves Pú-
blicas Brasileira - CG ICP-Brasil e fixa a competência, prevista no §
6º art. 2º, do Secretário Executivo para coordená-lo na hipótese de
ausência do Coordenador titular e suplente;

Considerando as deliberações da reunião do Comitê Gestor
da ICP-Brasil, ocorrida em 05.07.2012; e

Considerando a necessidade de aprimorar as normas ope-
racionais e tecnológicas, nos processos de emissão de certificados
digitais, para minimizar eventuais ameaças que possam comprometer
a cadeia de confiança da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira,
resolve:

Art. 1º Acrescentar NOTAS ao item 3.1.9.1, do DOC-ICP-
05, versão 3.5, com as seguintes redações:

NOTA 5: Caso não haja suficiente clareza no documento
apresentado, a AR deve solicitar outro documento, prefe-
rencialmente a CNH - Carteira Nacional de Habilitação ou o
Passaporte Brasileiro.

NOTA 6: Deverão ser consultadas as bases de dados dos
órgãos emissores da Carteira Nacional de Habilitação, e ou-
tras verificações documentais expressas no item 7 do do-
cumento CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE SEGURAN-
ÇA PARA AS AR DA ICP-BRASIL [1].

NOTA 7: Caso haja divergência dos dados constantes do
documento de identidade, a emissão do certificado digital
deverá ser suspensa e o solicitante orientado a regularizar sua
situação junto ao órgão responsável.

Art. 2º Altera-se o item 6.3.2.4 do DOC-ICP-05, versão 3.5,
que passa a vigorar com a seguinte redação:

6.3.2.4 A validade admitida para certificados de AC é li-
mitada a validade do certificado da AC que o emitiu.

Art. 3º Altera-se o item 7.2 do DOC-ICP-03.01, versão 1.5,
que passa a vigorar com a seguinte redação:

7.2. As AC devem implementar qualquer forma sistema-
tizada de consulta/validação de um ou mais dos dados biográficos
constantes da Cédula de Identidade (CI) apresentada pelo re-
querente do certificado digital para efeito de identificação de
indivíduo, com base nas normas e regras dos órgãos emissores do
documento de identidade, sem prejuízo às outras consultas obri-
gatórias.

Art. 4º Acrescenta-se o item 7.3 ao DOC-ICP-03.01, versão
1.5, com a seguinte redação:

7.3. Caso seja apresentada a Carteira Nacional de Habilitação
- CNH, a AR deverá proceder a verificação por meio de consulta
à base de dados dos órgãos emissores da CNH. Caso a AR
perceba que a CNH possui dados não convergentes aos pes-
quisados, a AR deverá validar essa informação com uma outra
fonte de consulta.

Art. 5º As Autoridades Certificadoras devidamente creden-
ciadas deverão apresentar, no prazo máximo de 120 (cento e vinte
dias) contados da publicação desta Resolução, alteração na sua De-
claração de Práticas de Certificação, comprovando, sob pena de des-
credenciamento, a adequação de seus documentos e de seus proce-
dimentos operacionais às alterações procedidas por esta Resolução.

Art. 6º Todos os demais itens dos DOC-ICP-03.01 e DOC-
ICP-05, nas suas respectivas versões 1.5 e 3.5, em suas ordens ori-
ginárias, mantêm-se válidos nas respectivas versões 1.6 e 3.6.

Parágrafo único: Os documentos citados no caput deste ar-
tigo encontram-se publicados no sítio www.iti.gov.br.

Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

RENATO DA SILVEIRA MARTINI

(*) Republicada por ter saído com omissão no DOU de 11.09.2012 -
Seção 1, página 3.

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PORTARIA No- 738, DE 17 DE SETEMBRO DE 2012

Atribui à Representação da Procuradoria
Federal Especializada junto ao Instituto Na-
cional do Seguro Social - INSS em Jaraguá
do Sul/SC e ao Escritório de Representação
em Jaraguá do Sul/SC, as competências
que especifica.

O PROCURADOR-GERAL FEDERAL, no uso da com-
petência de que tratam os incisos I e VIII do § 2º do art. 11 da Lei
nº 10.480, de 2 de julho de 2002, considerando o disposto na Portaria
PGF nº 765, de 14 de agosto de 2008, resolve:

Art. 1º O Escritório de Representação em Jaraguá do Sul/SC
e a Representação da Procuradoria Federal Especializada junto ao
INSS em Jaraguá do Sul/SC responderão, no âmbito de suas atri-
buições e sem prejuízo de suas respectivas competências territoriais,
pelos municípios de Rio Negrinho e de São Bento do Sul, até a
conclusão da revisão da Portaria PGF nº 765, de 14 de agosto de 2008,
alterada pela Portaria PGF nº 992, de 16 de dezembro de 2010.

Art. 2º As colaborações previstas na Portaria PGF nº 477, de
13 de junho de 2008, e na Portaria PGF nº 312, de 19 de abril de
2012, ficam inalteradas.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO DE SIQUEIRA FREITAS

PORTARIA No- 739, DE 17 DE SETEMBRO DE 2012

Atribui aos órgãos de execução que espe-
cifica a representação judicial do Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacio-
nal - IPHAN.

O SUBPROCURADOR-GERAL FEDERAL, no uso da
atribuição que lhe foi delegada pelo Procurador-Geral Federal, nos
termos da Portaria PGF nº 200, de 25 de fevereiro de 2008, re-
solve:

Art. 1º Atribuir às Procuradorias Federais nos Estados do
Acre, Rondônia e Roraima a representação judicial do Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, observadas as
respectivas competências territoriais.

Art. 2º A contar da data da assunção da representação ju-
dicial prevista no art. 1º, todas as citações e intimações dirigidas ao
IPHAN serão recebidas ou encaminhadas para os órgãos de execução
nele mencionados, observada sua competência territorial e, no que
couber, o disposto da Portaria PGF nº 520, de 25 de junho de 2008 e
na Portaria PGF nº 535, de 27 de junho de 2008.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, convalidando-se os atos anteriormente praticados.

ANTONIO ROBERTO BASSO

SUBPROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PORTARIA No- 737, DE 14 DE SETEMBRO DE 2012

Dispõe sobre a colaboração mútua entre a
Procuradoria Federal junto ao Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
em São Paulo e a Procuradoria Federal Es-
pecializada junto à Fundação Nacional de
Saúde em São Paulo.

O SUBPROCURADOR-GERAL FEDERAL, no uso da
atribuição que lhe foi delegada pelo Procurador-Geral Federal, nos
termos da Portaria PGF nº 200, de 25 de fevereiro de 2008, re-
solve:

Art. 1º A Procuradoria Federal junto ao Instituto do Pa-
trimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN em São Paulo e a
Procuradoria Federal Especializada junto à Fundação Nacional de
Saúde - FUNASA em São Paulo, prestarão colaboração mútua, sob a
coordenação da Procuradoria Regional Federal da 3ª Região.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANTONIO ROBERTO BASSO

CONSELHO DE GOVERNO
CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR

RESOLUÇÃO No- 68, DE 21 DE SETEMBRO DE 2012

Altera, até 30 de junho de 2014, as alíquotas do Imposto de Importação
incidentes sobre Bens de Capital, na condição de Ex-tarifários.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE MINISTROS DA CÂMARA DE COMÉRCIO
EXTERIOR - CAMEX, no uso da atribuição que lhe confere o § 3o do art. 5o do Decreto no 4.732, de
10 de junho de 2003, com fundamento no disposto no inciso XIV do art. 2o do mesmo diploma legal,

Considerando as Decisões nos 34/03, 40/05, 58/08, 59/08, 56/10 e 57/10 do Conselho do
Mercado Comum do MERCOSUL - CMC e os Decretos no 5.078, de 11 de maio de 2004, e no 5.901,
de 20 de setembro de 2006,

Resolve, ad referendum do Conselho:

Art. 1o Criar os seguintes Ex-tarifários de Bens de Capital:

NCM DESCRIÇÃO
8207.30.00 Ex 027 - Punções intercambiáveis com a ponta cilíndrica, fabricados de aço rápido ou

de metal duro, temperados e revestidos ou não com tratamento superficial, com função
de conformar e fixar chapas metálicas ao ser inserido em uma matriz com geometria
adquada para o travamento e união permanente delas

8408.10.90 Ex 005 - Motores diesel marítimos, de 4 tempos, ignição por compressão, com 6
cilindros em linha, diâmetro do pistão de 145mm, curso do pistão de 183mm, ci-
lindrada do motor 18,1 litros e potência máxima de 746,5bkW a 2.300rpm

8408.10.90 Ex 036 - Mandriladora-fresadora horizontal, com comando numerico computadorizado
(CNC), utilizado para fresar, mandrilar, furar e roscar, capacidade de usinagem em 5
eixos controlados simultaneamente, curso maximo dos eixos lineares X, Y, Z e W
igual a 4.800mm (movimento longitudinal da mesa), 2.600mm (movimento vertical do
cabeçote), 1.250mm (movimento da manga), 3.500mm (movimento transversal da
mesa) respectivamente, rotação B = 360º com três paletes com dimensões de 1.700 x
2.000mm

com tempo de troca de 75 segundos e capacidade maxima de carga de 15.000kg,
magazine com capacidade maxima de 120 ferramentas com tempo de troca de 18
segundos, peso maximo por ferramentas de 50kg e comprimento maximo por fer-
ramenta de 750mm, sistema de refrigeração atraves do "spindle" e fuso de 155mm de
diâmetro com SK50, potencia maxima do fuso igual a 56kW, rotação maxima do fuso
de 3.500rpm, torque maximo de 7.500Nm e avanço de 25m/min

8408.10.90 Ex 037 - Motores marítimos de pistão, alternativos, ciclo a diesel (ignição por com-
pressão), 4 tempos, de fixação interna ao casco, com sistema de refrigeração a água
com captação externa, com injeção eletrônica, com 6 cilindros em linha e potência de
800 a 900HP a 2.300rpm, com capacidade volumétrica de 12,8litros, com reversor de
transmissão tipo azimutal.

8408.10.90 Ex 038 - Motores marítimos de pistão, alternativos, ciclo diesel (ignição por com-
pressão), 4 tempos, de fixação interna ao casco, com sistema de refrigeração a água
com captação externa, com injeção eletrônica, com 6 cilindros em linha e potência de
800HP a 2.300HP, com capacidade volumétrica de 12,78litros, com reversor de trans-
missão para pé de galinha.

8408.10.90 Ex 039 - Motores marítimos de pistão, alternativos, ciclo diesel (ignição por com-
pressão), 4 tempos, de fixação interna ao casco, com sistema de refrigeração a água
com captação externa, com injeção eletrônica, com 6 cilindros em linha e potência de
751 a 1.900HP, com capacidade volumétrica de 16,1litros, com reversor de trans-
missão para pé de galinha
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