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- promover o direito à vida, desde a concepção até a morte natural,
observando os direitos do nascituro, por meio de políticas de paternidade responsável,
planejamento familiar e atenção às gestantes;

- promover políticas de fortalecimento dos vínculos familiares e da
solidariedade intergeracional;

- ampliar redes de proteção social às famílias e aos indivíduos, com especial
atenção às crianças, aos adolescentes e à população idosa;

- fortalecer os mecanismos de combate ao trabalho escravo e ao trabalho
infantil e de acesso ao trabalho decente para todos;

- incentivar o fortalecimento e a integração das políticas de prevenção, atenção
e reinserção social de usuários de crack, álcool e outras drogas;

- promover e fomentar o acesso, o fortalecimento e a integração de políticas de
prevenção e atendimento às vítimas de violência e de demais violações de direitos;

- promover e fomentar a equidade de oportunidade para todos;

- promover e fortalecer a igualdade de direitos entre homens e mulheres e
entre as diferentes raças e etnias; e

- promover o respeito à dignidade de todos em sua integralidade,
indiscriminadamente, e às liberdades individuais, nos termos do disposto na
Constituição.

Para o fortalecimento da cidadania, as orientações são:

- fomentar o papel do cidadão no desenvolvimento econômico nacional, com
atenção à promoção do bem comum, de acordo com os princípios da solidariedade social
e da subsidiariedade do Estado;

- fomentar a participação da família como corresponsável pelo dever da
promoção da educação, respeitando os direitos dos pais ou responsáveis pelos alunos e
assegurando a neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado;

- melhorar a governança dos programas e serviços especializados de
atendimento e assistência social a públicos vulneráveis em situação de violência ou
restrição de direitos, valorizando os vínculos familiares e comunitários;

- colaborar para o aumento da eficiência e para a democratização do acesso ao
sistema de justiça; e

- fomentar os sistemas de resolução de conflitos extrajudiciais.

DECRETO Nº 10.532, DE 26 DE OUTUBRO DE 2020

Altera a Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo
Decreto nº 8.950, de 29 de dezembro de 2016.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,

caput, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 4º, caput, incisos I e

II, do Decreto-Lei nº 1.199, de 27 de dezembro de 1971,

D E C R E T A :

Art. 1º Ficam alteradas, na forma do Anexo, as alíquotas do Imposto sobre

Produtos Industrializados - IPI constantes da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos

Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto nº 8.950, de 29 de dezembro de 2016,

incidentes sobre os produtos classificados nos códigos relacionados no referido Anexo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 26 de outubro de 2020; 199º da Independência e 132º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO

Paulo Guedes

ANEXO

. CÓDIGO TIPI ALÍQUOTA (%)

. 9504.50.00 30

. 9504.50.00 Ex 01 22

. 9504.50.00 Ex 02 6

Presidência da República

DESPACHOS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

M E N S AG E M

Nº 632, de 26 de outubro de 2020. Encaminhamento ao Supremo Tribunal
Federal de informações para instruir o julgamento da Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental nº 752.

Nº 633, de 26 de outubro de 2020. Encaminhamento ao Congresso Nacional do
texto da Medida Provisória nº 1.008, de 26 de outubro de 2020.

Nº 634, de 26 de outubro de 2020. Solicita ao Senado Federal que seja
retirada de tramitação a Mensagem nº 624, de 19 de outubro de 2020,
referente à indicação do Senhor ROBERTO FERREIRA DIAS, para exercer o cargo
de Diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, na vaga
decorrente do término do mandato de Alessandra Bastos Soares em 19 de
dezembro de 2020.

CASA CIVIL
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

INSTRUÇÃO NORMATIVA ITI Nº 12, DE 26 DE OUTUBRO DE 2020

Aprova a versão revisada e consolidada do
documento Procedimentos para identificação do
requerente e comunicação de irregularidades no
processo de emissão de um certificado digital ICP-
Brasil DOC-ICP-05.02.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA
I N FO R M AÇ ÃO, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo inciso VI do art. 9º do
anexo I do Decreto nº 8.985, de 8 de fevereiro de 2017, pelo art. 1º da Resolução nº 33
do Comitê Gestor da ICP-Brasil, de 21 de outubro de 2004, e pelo art. 2º da Resolução nº
163 do Comitê Gestor da ICP-Brasil, de 17 de abril de 2020,

CONSIDERANDO a determinação estabelecida pelo Decreto nº 10.139, de 28 de
novembro de 2019, para revisão e consolidação dos atos normativos inferiores a decreto,
editados por órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e
fundacional, e

CO N S I D E R A N D O que a Lei nº 14.063, de 23 de setembro de 2020,
reestabeleceu o amparo legal para a emissão primária de certificados digitais ICP-Brasil de
forma não presencial e que a Resolução CG-ICP Brasil nº 177, de 20 de outubro de 2020,
delegou à AC Raiz a regulamentação dos procedimentos e requisitos técnicos a serem
utilizados na identificação por videoconferência, resolve:

Art. 1º Esta Instrução Normativa aprova a versão revisada e consolidada do
documento Procedimentos para identificação do requerente e comunicação de
irregularidades no processo de emissão de um certificado digital ICP-Brasil DOC-ICP-05.02.

Art. 2º Fica aprovada a versão 3.0 do documento DOC-ICP-05.02 -
Procedimentos para identificação do requerente e comunicação de irregularidades no
processo de emissão de um certificado digital ICP-Brasil.

Art. 3º Ficam revogadas:

I - a Instrução Normativa nº 02, de 23 de junho de 2015;

II - a Instrução Normativa nº 04,de 25 de agosto de 2015;

III - a Instrução Normativa nº 06, de 11 de agosto de 2017; e

IV - a Instrução Normativa nº 04, de 30 de abril de 2019.

Art. 4º Esta Instrução Normativa entra em vigor em 03 de novembro de 2020.

CARLOS ROBERTO FORTNER

ANEXO
PROCEDIMENTOS PARA IDENTIFICAÇÃO

DO REQUERENTE E COMUNICAÇÃO
DE IRREGULARIDADES NO PROCESSO DE EMISSÃO

DE UM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL

DOC-ICP-05.02
Versão 3.0

26 de outubro de 2020
CONTROLE DE ALTERAÇÕES

. Resolução ou IN que
aprovou a alteração

Item alterado Descrição da alteração

. Instrução Normativa n° 12,
de 26.10.2020
(Versão 3.0)

Revisão e consolidação do DOC-ICP-
12.01 conforme Decreto nº10.139, de
28 de novembro de 2019.

Adequação à emissão de certificado de
forma não presencial.

. Resolução nº 151 de
30.05.2019

(Versão 2.0)

1, 2, 3, e 4 Simplificação dos Processos da ICP-
Brasil.

. Instrução Normativa nº 04,
de 30.04.2019
(Versão 1.8)

2.2.6 Trata da solicitação de certificado para
servidores públicos federais da ativa e
militares da união.

. Resolução 141 de
03.07.2018 (Versão 1.7)

2.2.6.2 Incluir os servidores públicos dos
estados e do Distrito Federal nos
procedimentos específicos de emissão
de certificados digitais.

. Resolução nº 131, de
10.11.2017

(Versão 1.6)

2.2.1, 2.2.3 e 2.2.7 Identificação de titulares de contas de
depósito e validade da CNH.

. Resolução nº 128, de
13.09.2017

(Versão 1.5)

2.2.1.c Esclarece a obrigatoriedade de
validação das informações contidas no
Subject Alternative Name.

. Instrução Normativa nº 06,
de 11.08.2017
(Versão 1.4)

2.2.6, Nota 15-A
(novos)

Validação de solicitação de
certificados para servidores públicos
da ativa e militares da União.

. Instrução Normativa nº 01,
de 31.03.2016
(Versão 1.3)

2.2.5.6, Nota 16 e
Nota 17

Especificações para upload de
imagens.

. Instrução Normativa nº 08,
de 10.12.2015
(Versão 1.2)

1.2, 2.1.1, 2.2, 2.2.1
e 2.2.5 (novo) e

2.2.5.9

Altera o termo titular do certificado
digital por requerente do certificado
digital.

. Instrução Normativa nº 04,
de 25.08.2015
(Versão 1.1)

Item 2.1.1.a Estabelece prazo de validade de 90
(noventa) dias às procurações públicas
de representantes de Pessoa Jurídica e
determina o comparecimento
presencial destes, vedada qualquer
espécie de procuração para tal fim.

. Instrução Normativa nº 02,
de 23.06.2015
(Versão 1.0)

Novo documento Cria a versão 1.0 do Documento
Procedimentos para Identificação do
Requerente e Comunicação de
Irregularidades no Processo de
Emissão de um Certificado Digital ICP-
Brasil .

LISTA DE SIGLAS E ACRÔNIMOS

. SIGLA D ES C R I Ç ÃO

. AC Autoridade Certificadora

. AR Autoridade de Registro

. AG R Agente de Registro

. CNAE Classificação Nacional de Atividades Econômicas
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