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MAPA     DE     PROCESSOS     IDENTIFICADOS     NA     ICP-Brasil

1. Os processos nas AC – Autoridades Certificadoras estão assim distribuídos:

1.1. Executar fases do ciclo de vida de certificados digitais, composto pelos subprocessos:

a) Registrar solicitação

10101001 Os certificados admitidos no âmbito da ICP-Brasil devem
manter conformidade com o formato definido pelo padrão
ITU X.509 ou ISO/IEC 9594-8.

DOC-ICP-04
item 7.1.

10101002 O padrão de formato para solicitação de certificados às AC
emitentes deve ser PKCS#10.

DOC-ICP-01.01
item 2.

10101003 A solicitação de geração de novo par de chaves antes da
expiração do atual, quando por meio eletrônico, só é permitida
para titulares pessoa física, limitado a uma ocorrência
sucessiva. 

DOC-ICP-05,
item 3.2.2.b

10101004 A solicitação de geração de novo par de chaves antes da
expiração do atual, quando por meio eletrônico, para pessoas
físicas, deve ser assinada digitalmente com o uso de
certificado vigente de,  pelo  menos, mesmo nível de
segurança.

DOC-ICP-05,
item 3.2.2.b

10101005 A solicitação de revogação de certificados digitais deve ser
efetuada somente por pessoa autorizada. 

DOC-ICP-05
item 4.4.2.

10101006 As circunstâncias para solicitação de revogação devem ser
somente as previstas nas normas. 

DOC-ICP-05
item 4.4.1.

10101007 O solicitante da revogação de um certificado deve ser
identificado.

DOC-ICP-05
item 4.4.3.2.a.

10101008 A solicitação de revogação de certificado deve conter
justificativa documentada e armazenada.

DOC-ICP-05
item 4.4.3.2,

subitem b e c.

b) Tratar validação

10102001 Todas as etapas dos processos de validação e verificação da
solicitação  de certificado  devem ser  registradas  e  assinadas
digitalmente  pelos  executantes,  na  solução  de  certificação
disponibilizada  pela  AC,  com  a  utilização  de  certificado
digital ICP-Brasil no mínimo do tipo A3.

DOC-ICP-05
item 3.1.1.3,

4.1.1 e 4.5.1.6.
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10102002 Todas as etapas dos processos de validação e verificação da
solicitação  de certificado  devem ser  registradas  e  assinadas
digitalmente  pelos  executantes,  na  solução  de  certificação
disponibilizada  pela  AC,  com  a  utilização  de  certificado
digital ICP-Brasil no mínimo do tipo A3.

DOC-ICP-03.01
item 4.2.1.a.

10102003 O aplicativo que faz interface entre a AR e o sistema de
certificação da AC deve permitir acesso somente a partir  de
equipamentos autenticados. 

DOC-ICP-03.01
item 4.2.1.b.

10102004 O aplicativo que faz interface entre a AR e o sistema de
certificação da AC deve possuir mecanismo de timeout de
sessão de acordo com a análise de risco da AC

DOC-ICP-03.01
item 4.2.1.c.

10102005 O aplicativo que faz interface entre a AR e o sistema de
certificação da AC deve utilizar VPN, SSL ou outra
tecnologia de igual ou superior nível de segurança. 

DOC-ICP-03.01
item 5.2.

10102006 A verificação da solicitação de certificado deve ser executada
por agente distinto do que executou a etapa de validação.

DOC-ICP-05
item 3.1.1.1.b.i.

c) Tratar verificação

10103001 A verificação da solicitação de certificado deve ser executada
antes do início da validade do certificado, devendo esse ser
revogado automaticamente caso a verificação não tenha
ocorrido até o início de sua validade.

DOC-ICP-05
item

3.1.1.1.b.iv.

10103002 O  aplicativo  que  faz  interface  entre  a  AR e  o  sistema  de
certificação da AC deve registrar eletronicamente em arquivo
de  auditoria  todos  os  eventos  relacionados  a  validação  e
aprovação  das  solicitações  de  certificados,  bem  como  as
solicitações de revogação.

DOC-ICP-05
item 4.5.1.6.

10103003 O certificado da AC deverá ser imediatamente revogado se
um  evento  provocar  a  perda  ou  comprometimento  de  sua
chave  privada  ou  do  seu  meio  de  armazenamento.  Nessa
situação,  a  entidade  deverá  seguir  os  procedimentos
detalhados na sua DPC.

DOC-ICP-02,
item 6.4.3.

10103004 O prazo máximo admitido para a conclusão do processo de
revogação  de  certificado,  após  o  recebimento  da  respectiva
solicitação,  para  todos os  tipos  de  certificado  previsto  pela
ICP-Brasil e de 12 (doze) horas. 

DOC-ICP-05,
item 4.4.3.3.
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d) Tratar revogação

10104001 Certificados digitais devem ser revogados quando
caracterizadas as circunstâncias definidas no item 4.4.1 da
DOC-ICP-05.

DOC-ICP-05,
item 4.4.1.

10104002 O prazo máximo admitido para a conclusão do processo de
revogação de certificado, após o recebimento da respectiva
solicitação, para todos os tipos de certificado previsto pela
ICP-Brasil é de 12 (doze) horas.

DOC-ICP-05,
item 4.4.3.3.

10104003 O certificado da AC deverá ser imediatamente revogado se
um  evento  provocar  a  perda  ou  comprometimento  de  sua
chave  privada  ou  do  seu  meio  de  armazenamento.  Nessa
situação,  a  entidade  deverá  seguir  os  procedimentos
detalhados na sua DPC.

DOC-ICP-02,
item 6.4.3.

e) Emitir LCR

10105001 A frequência  para emissão de LCR deve atender ao
estabelecido em sua respectiva DPC, não podendo
ultrapassar 6 (seis) horas para certificados de usuários finais,
45  (quarenta  e  cinco)  dias  para  certificados  de  AC  e  no
máximo 90 (noventa) dias para certificados da AC-RAIZ.

DOC-ICP-05 e
DOC-ICP-01,

item 4.4.9.

10105002 A LCR gerada  pela  AC deve  implementar  a  versão  2  do
padrão ITU X.509, de acordo com o estabelecido na RFC
5280.

DOC-ICP-05,
item 7.3.1.

10105003 As ACs que disponibilizam verificação da situação de
certificado por meio do protocolo OCSP (On-line Certificate
Status Protocol) devem manter conformidade com o padrão
estabelecido.

DOC-ICP-05,
item 4.4.11.

10105004 Antes de publicadas, todas as LCR geradas pela AC devem
ser checadas quanto à consistência de seu conteúdo.

DOC-ICP-05,
item 6.6.4.

10105005 O  algoritmo  criptográfico  para  assinatura  de  Listas  de
Certificado Revogados e  Respostas OCSP devem seguir  o
previsto no DOC-ICP-01-01, item 2.

DOC-ICP-01.01, 
item 2.

f) Emitir certificados

10106001 O padrão de formato para entrega de certificados emitidos
pela AC deve seguir o previsto no DOC-ICP-01-01, item 2.

DOC-ICP-01.01,
item 2.

10106002 O algoritmo criptográfico e tamanho das chaves para geração DOC-ICP-01.01,
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de chaves  assimétricas  de  AC devem seguir  o  previsto  no
DOC-ICP-01-01, item 2.

item 2.

10106003 O algoritmo criptográfico e tamanho das chaves para geração
de  chaves  assimétricas  de  usuário  final  devem  seguir  o
previsto no DOC-ICP-01-01, item 2.

DOC-ICP-01.01,
item 2.

10106004 O algoritmo criptográfico  para assinatura  de certificado de
AC deve seguir o previsto no DOC-ICP-01-01, item 2.

DOC-ICP-01.01,
item 2.

10106005 O algoritmo criptográfico  para assinatura  de certificado de
usuário final deve seguir o previsto no DOC-ICP-01-01, item
2.

DOC-ICP-01.01,
item 2.

10106006 O  algoritmo  simétrico  para  guarda  da  chave  privada  da
entidade titular  e de seu backup deve seguir  o previsto no
DOC-ICP-01-01, item 2.

DOC-ICP-01.01,
item 2.

10106007 O módulo criptográfico de geração e armazenamento de
chaves assimétricas de usuário final deve atender ao padrão
previsto no DOC-ICP-01-01, item 3.

DOC-ICP-01.01,
item 3.

10106008 O módulo criptográfico de geração e armazenamento de
chaves assimétricas de AC deve atender ao padrão previsto
no DOC-ICP-01-01, item 3.

DOC-ICP-01.01,
item 3.

10106009 A chave privada da AC deve trafegar cifrada entre o
dispositivo gerador e a mídia utilizada para seu
armazenamento. 

DOC-ICP-04,
item 6.1.1.5.

10106010 As mídias armazenadoras de chaves criptográficas devem
atender aos requisitos mínimos de acordo com o tipo de
certificado conforme tabela 4  do item 6.1.1.7 do DOC-ICP-
04.

DOC-ICP-04,
item 6.1.1.7

10106011 A chave privada da AC deve ser utilizada apenas para
assinatura de certificados por ela emitidos e de sua LCR.

DOC-ICP-05,
item 6.1.9.2.

10106012 Propósito de uso em certificados de assinatura digital podem
ter somente os bits de “digitalSignature”, “nonRepudiation”
e “keyEncipherment”  ativados, sendo os restantes
obrigatoriamente desativados.

DOC-ICP-04,
item 7.1.2.2.b.

10106013 Propósito de uso em certificados de sigilo podem ter somente
os bits de “keyEncipherment”  e “dataEncipherment”
ativados, sendo os restantes obrigatoriamente desativados. 

DOC-ICP-04,
item 7.1.2.2.b.

10106014 No âmbito da ICP-Brasil, não é permitido que terceiros DOC-ICP-04,
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possam legalmente obter a chave privada sem o
consentimento de seu titular.

item 6.2.3.

10106015 A AC não deve manter cópia de segurança (backup) de chave
privada de titular de certificado de assinatura digital por ela
emitido.

DOC-ICP-04,
item 6.2.4.2.

10106016 Cópia de segurança de chave privada, quando for o caso,
deve ser protegida com um nível de segurança não inferior
àquele definido para a chave original.

DOC-ICP-04,
item 6.2.4.3.

10106017 O arquivamento de chave privada na AC, quando for o caso,
deve ser condizente com o especificado em sua respectiva
Política de Certificado.

DOC-ICP-04,
item 6.2.5.

10106018 As ACs emissoras de certificados de assinatura digital e LCR
devem armazenar permanentemente as chaves públicas e as
LCR para uso futuro.

DOC-ICP-04,
item 6.3.1.

10106019 As ACs não devem emitir certificados com validade superior
ao período máximo definido na ICP-Brasil.

DOC-ICP-04,
item 6.3.2.3.

10106020 Os certificados emitidos pela AC deve implementar a versão
3  definida  no  padrão  ITU X.509,  de  acordo  com o  perfil
estabelecido na RFC 5280.

DOC-ICP-04
item 7.1.1.

10106021 Os certificados ICP-Brasil emitidos para usuários finais
devem contemplar as extensões de certificados definidas
como obrigatórias.

DOC-ICP-04
item 7.1.2.

10106022 Em certificados ICP-Brasil, o nome do titular do certificado,
constante  do  campo  Subject,  deve  adotar  o  Distinguished
Name (DN) do padrão ITU X.500/ISO 9594.

DOC-ICP-04
item 7.1.4.

10106023 Chaves privadas de AC devem trafegar cifradas entre o
módulo gerador e a mídia utilizada para o seu
armazenamento. 

DOC-ICP-05
item 6.2.

10106024 O controle  múltiplo  ("n" de "m") para utilização da chave
privada da AC deve requerer pelo menos 2 (dois) detentores
de partição de chave formalmente designados.

DOC-ICP-05
item 6.2.2.

10106025 A AC deve manter cópia de segurança de sua própria chave
privada com armazenamento cifrado, protegido e nível de
segurança não inferior àquele definido para a chave original.

DOC-ICP-05
item 6.2.4.

10106026 As chaves privadas de sigilo, quando cabível, devem manter DOC-ICP-05,
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o  nível  de  segurança  não  inferior  àquele  definido  para  a
chave original.

item 6.2.5.

10106027 O método de ativação e desativação de chave privada da AC
deve atender ao estabelecido em sua respectiva DPC.

DOC-ICP-05,
item 6.2.7, item

6.2.8.

10106028 Os certificados ICP-Brasil de AC devem contemplar as
extensões de certificados definidas como obrigatórias.

DOC-ICP-05
item 7.2.2.

10106029 Certificados  do tipo  T3 e T4 somente  podem ser  emitidos
para equipamentos  das  Autoridades  de  Carimbo do Tempo
(ACTs) credenciadas na ICP-Brasil.  Os certificados do tipo
T3  e  T4  estão  associados  aos  mesmos  requisitos  de
segurança,  exceto  pelo  tamanho  das  chaves  criptográficas
utilizadas.

DOC-ICP-04,
item 1.1.6.

10106030 A DPC deve especificar os propósitos para os quais poderão
ser  utilizadas  as  chaves  criptográficas  dos  titulares  de
certificados  emitidos  pela  AC  responsável,  bem  como  as
possíveis  restrições  cabíveis,  em  conformidade  com  as
aplicações  definidas  para  os  certificados  correspondentes.
Cada  PC  implementada  deve  especificar  os  propósitos
específicos aplicáveis.

DOC-ICP-05,
item 6.1.9.1.

10106031 Com exceção das chaves privadas vinculadas a certificados
do tipo A CF-e-SAT, T3 e T4, que não podem possuir cópia
de segurança, qualquer titular de certificado dos demais tipos
poderá,  a  seu  critério,  manter  cópia  de  segurança  de  sua
própria chave privada.

DOC-ICP-04,
item 6.2.4.1.

10106032 O  algoritmo  criptográfico  para  assinatura  de  pedidos  e
respostas de carimbo de tempo devem seguir o previsto no
DOC-ICP-01-01, item 2.

DOC-ICP-01.01,
item 2.

10106033 A função  hash  para  assinatura  de  pedidos  e  respostas  de
carimbo de tempo devem seguir o previsto no DOC-ICP-01-
01, item 2.

DOC-ICP-01.01,
item 2.

10106034 Nos certificados de equipamento de carimbo do Tempo de
ACT (T3 e  T4)  credenciada  na  ICP-Brasil  é  obrigatória  a
utilização da seguinte  extensão:  a)  "Extended Key Usage",
crítica:  deve  conter  somente  o  sub-campo  KeyPurposeID
contendo  o  valor  id-kp-timeStamping  com  OID
1.3.6.1.5.5.7.3.8,  nos  certificados  de  equipamentos  de
carimbo do tempo de ACT credenciada na ICP-Brasil. Esse
OID  não  deve  ser  empregado  em  qualquer  outro  tipo  de
certificado.

DOC-ICP-04,
item 7.1.2.7.
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10106035 A AC/PSS deve manter  em base de  dados  a  relação  entre
dados biográficos dos requerentes  de certificados digitais  e
seus respectivos IDNs (identificador de registro biométrico).

DOC-ICP-05.03,
item 4.

10106036 A AC/PSS deve manter as imagens das biometrias coletadas
(impressão digital e face) em arquivo. 

DOC-ICP-05.03,
item 4.

10106037 A AC/PSS deve garantir a segregação entre dados biográficos
e  dados  biométricos,  além  de  tratar  adequadamente  a
segurança contra acesso e divulgação não autorizadas.

DOC-ICP-05.03,
item 4.

10106038 Para  encaminhar  os  dados  biométricos  de  um  suposto
fraudador,  as  ACs  farão  uso  do  procedimento  previsto  no
item 3.1 do DOC-ICP-05.02.

DOC-ICP-05.03,
item 7.

g) Gerenciar IDN

10107001 É proibida a divulgação da chave simétrica, sendo que essa
deve estar armazenada, com propriedade de não exportável,
dentro dos HSM de cada AC recebedora da mesma.

DOC-ICP-05.03,
item 1.2.

10107002 O IDN (identificador  de registro biométrico)  será gerado a
partir do CPF da pessoa física, de forma a não existir dois
IDNs para um mesmo CPF e nem tão pouco dois CPFs com
mesmo  IDN.  Em  hipótese  alguma,  uma  AC/PSS  deve
transmitir a chave gerada para o PSBio contratado.

DOC-ICP-05.03,
item 6.

10107003 A geração do IDN utilizará criptografia simétrica com chave
armazenada em HSM e deverá seguir  a forma definida  no
DOC-ICP-05-03, item 6.1.

DOC-ICP-05.03,
item 6.1.

10107004 A  AC  responsável  pelo  registro/IDN,  ao  receber  uma
notificação de irregularidade deve repassá-la ao seu PSBio.
Nesta situação, o IDN deve ser removido da base biométrica
de  produção  e  os  procedimentos  de  fraude  devem  ser
realizados conforme DOC-ICP-05.02.

DOC-ICP-05.03,
item 7.

10107005 Sempre que uma AC responsável pelo IDN finalizar a análise
de irregularidade deve enviar uma notificação de fraude para
que o IDN utilizado na irregularidade seja liberado e o seu
real detentor possa executar o cadastro biométrico.

DOC-ICP-05.03,
item 3.3.4.

10107006 O  procedimento  de  substituição  da  chave  criptográfica
simétrica, incluindo a indexação dos IDNs recalculados, deve
ser  executado  num prazo  máximo de  15  (quinze)  dias,  de
maneira sincronizada entre as ACs e PSBios, de forma a não
causar indisponibilidades no sistema.

DOC-ICP-05.04,
item 4.
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10107007 Após a reindexação das bases de dados, os PSBios deverão
excluir permanentemente qualquer informação indexada pelo
IDN gerado a partir da chave criptográfica simétrica anterior,
devendo a AC manter em seus registros a associação entre
IDN antigo e o novo.

DOC-ICP-05.04,
item 4.

1.2. Manter repositórios, composto pelos subprocessos:

a) Manter DPC, PC e PS

10201001 As alterações nas DPC, PC e PS devem ser autorizadas pela
AC RAIZ

DOC-ICP-03,
item 3.1.b;

DOC-ICP-04,
item 8.1; 

DOC-ICP-05,
item 8.1.

10201002 Toda PC e DPC elaborada no âmbito da ICP-Brasil deve
observar requisitos e estrutura do DOC-ICP-04/DOC-ICP-05
(RFC 2527)

DOC-ICP-04,
item 1.1.2;

DOC-ICP-05,
item 1.1.2.

10201003 Toda PC e DPC elaborada no âmbito da ICP-Brasil deve
indicar no item 1.2 o tipo de certificado, o nome da instituição
e o OID atribuído para a respectiva PC ou DPC, conforme o
caso.

DOC-ICP-05,
item 1.2, DOC-

ICP-04, item
1.2.

10201004 Toda PC e DPC elaborada no âmbito da ICP-Brasil deve
indicar no item 1.3 informações das entidades envolvidas e a
aplicabilidade dos certificados.

DOC-ICP-05,
item 1.3.

10201005 Toda PC e DPC elaborada no âmbito da ICP-Brasil deve
indicar no item 6.1 a descrição dos requisitos e os
procedimentos para geração e instalação do Par de Chaves
referentes ao certificado que define.

DOC-ICP-05,
item 6.1.

10201006 Toda PC e DPC elaborada no âmbito da ICP-Brasil deve
indicar no item 7 a descrição de perfis do certificado que
define.

DOC-ICP-05,
item 7.

10201007 Toda DPC elaborada no âmbito da ICP-Brasil deve indicar no
item 2 as disposições gerais conforme estabelecido no DOC-
ICP-05.

DOC-ICP-05,
item 2.

10201008 Toda DPC elaborada no âmbito da ICP-Brasil deve indicar no
item 3 os requisitos de identificação e autenticação.

DOC-ICP-05,
item 3.
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10201009 Toda DPC elaborada no âmbito da ICP-Brasil deve indicar no
item 4 os requisitos operacionais.

DOC-ICP-05,
item 4.

10201010 Toda DPC elaborada no âmbito da ICP-Brasil deve indicar no
item 5 os controles de segurança física, procedimental e de
pessoal.

DOC-ICP-05,
item 5.

10201011 Toda PC e DPC elaborada no âmbito da ICP-Brasil deve
indicar no item 6 os Controles Técnicos de Segurança.

DOC-ICP-05,
item 6.

10201012 Toda PC e DPC elaborada no âmbito da ICP-Brasil deve
indicar no item 7 os perfis de certificados e LCR. 

DOC-ICP-05,
item 7.

10201013 A PC  deve  descrever  todos  os  requisitos  e  procedimentos
aplicáveis ao processo de geração de uma cópia de segurança
da chave privada de um certificado de sigilo.

DOC-ICP-04,
item 6.2.4.4.

b) Manter publicação de Instalações Técnicas de AR e PSS e Acordos Operacionais

1020200
1

A AC deve manter em seu repositório, localizado no endereço
da página web indicado no item 1.3.2 e 1.3.3 de sua PC ou
DPC, a publicação de dados referentes às Autoridades de
Registro e PSS sob sua hierarquia.

DOC-ICP-05,
item  1.3.2  e
item 1.3.3.

c) Manter publicação de DPC, PC e PS

10203001 A publicação de repositório da AC devem estar disponível no
mínimo 99,5% do mês, 24 horas por dia, 7 dias por semana.

DOC-ICP-05,
item 2.6.1.1.

10203002 A AC deve manter em seu repositório, localizado no endereço
da página web indicado no item 2.6 de sua DPC, as
informações descritas no item 2.6.1.2 do DOC-ICP-05.

DOC-ICP-05,
item 2.6.

d) Manter publicação de LCR e do certificado da AC

10204001 A AC deve implementar recursos necessários para a
segurança dos dados armazenados em seus respectivos
repositórios.

DOC-ICP-05,
itens 2.6.3 e

2.6.4.

10204002 A frequência de publicação de LCR e certificado da AC deve
assegurar a disponibilização sempre atualizada de seus
conteúdos.

DOC-ICP-05,
item 2.6.2.
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1.3. Manter segurança lógica, composto pelos subprocessos:

a) Manter equipamentos protegidos de ameaças

10301001 O tráfego das informações no ambiente de rede deve ser
protegido contra danos ou perdas, bem como acesso, uso ou
exposição indevidos, incluindo-se o "Efeito Tempest".

DOC-ICP-02,
item 9.3.3.1.

10301002 Deve ser providenciado firewall no perímetro externo da rede. DOC-ICP-02,
item 9.3.3.19.

10301003 Os sistemas de certificação devem ser dispostos em
segmentos de rede que devem ser isolados por meios diversos,
como por exemplo: a) utilizando virtual “lans” (“vlan”); b)
utilizando “firewall”  na conexão externa do segmento; c)
utilizando artifícios de roteamento.  A ativação da rede deve
respeitar a ordem prevista no DOC-ICP-02, item 9.3.3.26.

DOC-ICP-02,
itens 9.3.3.26 e

9.3.3.27.

10301004 Ativos de processamento da rede, a exemplo de “switches” e
roteadores, quando possuírem recursos básicos de segurança
como acesso mediante senhas e outros, devem ser
configurados para utilizá-los, visando reforçar seus controles
de segurança.

DOC-ICP-02,
itens 9.3.3.3 e

9.3.3.4.

10301005 As configurações de ativos de rede devem ser corrigidas
quando da ativação dos equipamentos.

DOC-ICP-02,
item 9.3.3.4.

10301006 Nos computadores pessoais, devem ser adotadas medidas para
combate de vírus, realização de backups, controle de acesso e
uso de software não autorizado.

DOC-ICP-02,
item 9.3.5.3.

10301007 Em todos os equipamentos devem ser sistematizados
procedimentos para combate a processos destrutivos (virus,
“worms” e cavalos-de-tróia).

DOC-ICP-02,
item 9.3.6.

10301008 Implementar nos servidores da AC envolvidos diretamente
com os processos de emissão, expedição, distribuição,
revogação ou gerenciamento de certificados, controles de
segurança. 

DOC-ICP-05,
item 6.5.1.3.

10301009 As ferramentas de detecção de intrusos devem ser implantadas
para monitorar as redes críticas, alertando periodicamente os
administradores das redes sobre as tentativas de intrusão. 

DOC-ICP-02,
item 9.3.3.30.

b) Manter logs e trilhas de auditoria

10302001 Informações de segurança não geradas pelo sistema de
certificação devem ser registradas.

DOC-ICP-05,
item 4.5.1.2.
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10302002 Registrar e avaliar periodicamente violações de segurança. DOC-ICP-02,
item 9.2.3.

10302003 Definir, analisar periodicamente e proteger devidamente
arquivos de logs de sistemas.

DOC-ICP-02,
item 9.3.1.3.

10302004 Validações e verificações de solicitações de certificados
devem ser registradas.

DOC-ICP-05,
item 3.1.1.3.

c) Manter cópias de segurança e restauração

10303001 Descrever na DPC os procedimentos para recuperação de
recursos computacionais corrompidos.

DOC-ICP-05,
item 4.8.1.

d) Manter controle de acesso lógico

10304001 Nos sistemas, registrar acessos lógicos em logs, mantendo-os
por períodos definidos.

DOC-ICP-02,
item 9.3.2.2.

10304002 O ambiente operacional dos sistemas deve ser monitorado. DOC-ICP-02,
item 9.3.2.3.

10304003 A AC deverá implementar um padrão de utilização de "senhas
fortes", definido na sua PS e em conformidade com a PS da
ICP-Brasil,  juntamente  com  procedimentos  de  validação
dessas senhas. 

DOC-ICP-05,
item 5.2.3.3.

10304004 Os sistemas  devem possuir  controle  de  acesso  de  modo  a
assegurar o uso apenas a usuários ou processos autorizados. 

DOC-ICP-02,
item 9.3.1.2.

10304005 O  responsável  pela  autorização  ou  confirmação  da
autorização de acesso lógico a sistemas e servidores deve ser
claramente definido e registrado. 

DOC-ICP-02,
item 9.3.1.2,
item 9.3.2.1.

10304006 O  acesso  lógico,  ao  ambiente  ou  serviços  disponíveis  em
servidores, deve ser controlado e protegido.

DOC-ICP-02,
item 9.3.2.1.

10304007 As  autorizações  de  acesso  lógico  das  máquinas  servidoras
devem ser revistas, confirmadas e registradas continuamente.

DOC-ICP-02,
item 9.3.2.1.

10304008 Todos os servidores e elementos de infraestrutura e proteção
de  rede,  tais  como  roteadores,  hubs,  switches,  firewall  e
sistemas  de  detecção  de  intrusão  (IDS),  localizados  no
segmento de rede que hospeda o sistema de certificação da
AC, deverão estar localizados e operar em ambientes de nível,
no mínimo, 4.

DOC-ICP-05,
item 6.7.1.3.

10304009 O acesso lógico aos recursos da rede local deve ser realizado
por meio de sistema de controle de acesso. O acesso deve ser

DOC-ICP-02,
item 9.3.3.7.
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concedido e mantido pela administração da rede baseado nas
responsabilidades e tarefas de cada usuário.

10304010 O arquivo de senhas  deve ser  criptografado e ter  o  acesso
controlado. 

DOC-ICP-02,
item 9.3.4.5.

10304011 O sistema de controle de acesso deve possuir mecanismos que
impeçam a geração de senhas fracas ou óbvias. 

DOC-ICP-02,
item 9.3.4.8.

e) Manter controle técnico de segurança

10305001 Definir  procedimentos  formais  para a  eliminação segura de
mídias desnecessárias. 

DOC-ICP-02,
item 9.3.5.12.

10305002 Nos  ambientes  de  rede,  registrar  e  avaliar  periodicamente
eventos de segurança.

DOC-ICP-02,
item 9.3.3.10.

10305003 Para  os  sistemas  de  controle  de  acesso  lógico,  registrar  e
avaliar periodicamente eventos de segurança. 

DOC-ICP-02,
item 9.3.4.15.

10305004 Manter  os  equipamentos  sincronizados  com  a  FCT (Fonte
Confiável do Tempo).

DOC-ICP-03-
01, item 4.1.2.k.

10305005 Utilizar  nos  hardwares  criptográficos  ICP-Brasil  padrões
mínimos recomendados. 

DOC-ICP-01-
01, item 3.

10305006 O  tráfego  de  informações  deve  ser  monitorado,  a  fim  de
verificar  sua  normalidade,  assim  como  detectar  situações
anômalas do ponto de vista da segurança. 

DOC-ICP-02,
item 9.3.3.15,
DOC-ICP-05,

item 6.7.

1.4. Manter infraestrutura, composto pelos subprocessos:

a) Manter ar-condicionado

10401001 O sistema de ar-condicionado deve possuir redundância. DOC-ICP-05,
item 5.1.3.10.

10401002 O sistema de climatização deve atender às condições
ambientais estabelecidas na Norma NBR 11515. 

DOC-ICP-05,
item 5.1.3.7. e

5.1.6.

10401003 A temperatura ambiente atendida pelo sistema de climatização
deve  ser  permanentemente  monitorada  por  sistema  de
notificação e alarme.

DOC-ICP-05,
item 5.1.3.8.

10401004 O sistema de ar-condicionado em ambiente de nível 4 deve
ser interno.

DOC-ICP-05,
item 5.1.3.9.
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b) Manter energia elétrica

10402001 A alimentação elétrica da rede local de computadores deve ser
separada da rede elétrica convencional. 

DOC-ICP-02,
item 9.3.3.14.

10402002 A energia elétrica para a infraestrutura da AC deve possuir
sistemas e dispositivos que garantam o fornecimento
ininterrupto.

DOC-ICP-05,
item 5.1.3.1.

10402003 Todos os cabos elétricos devem estar protegidos por
tubulações ou dutos apropriados.

DOC-ICP-05,
item 5.1.3.2.

10402004 Sistema de aterramento deve ser implantado. DOC-ICP-05,
item 5.1.3.1.

10402005 Tubulações, dutos, calhas, quadros e caixas - de passagem,
distribuição e terminações - devem ser construídos de forma a
facilitar vistorias e a detecção de tentativas de violações.

DOC-ICP-05,
item 5.1.3.3. 

10402006 Deverão  ser  utilizados  dutos  separados  para  os  cabos  de
energia, de telefonia e de dados.

DC-ICP-05,
item 5.1.3.3.

10402007 Todos os cabos devem ser catalogados e vistoriados no
mínimo a cada 6 (seis) meses.

DOC-ICP-05,
item 5.1.3.4.

10402008 Deve ser mantida atualizada a topologia de rede de cabos. DOC-ICP-05,
item 5.1.3.5.

10402009 Instalações elétricas provisórias, fiações expostas e conexões
inadequadas não devem ser admitidas evitadas.

DOC-ICP-05,
item 5.1.3.6.

c) Manter equipamentos de computação

10403001 Módulo criptográfico para geração de chaves assimétricas de
usuário final e armazenamento da chave privada de titular de
certificado deve possuir certificação padrão FIPS 140-1 ou
FIPS 140-2.

DOC-ICP-01.01,
item 3.

10403002 Módulo criptográfico para geração de chaves assimétricas de
AC e armazenamento da chave privada de AC deve possuir
certificação  padrão  FIPS  140-1  nível  2  (para  cadeia  de
certificação  V0)  ou  FIPS  140-2  nível  2  (para  a  cadeia  de
certificação  V1)  ou  FIPS  140-2  nível  3  (para  cadeia  de
certificação V2 e V3). 

DOC-ICP-01.01,
item 3.

10403003 Materiais criptográficos, tais como, chaves, suas cópias e
equipamentos criptográficos devem ser armazenados em
ambiente de nível 5 (cinco) ou superior  e  os  dados  de
ativação em nível 6 (seis)

DOC-ICP-05,
item 5.1.2.1.12 e

5.1.2.1.14.
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d) Manter sistema de combate a incêndio

10404001 Sistema de prevenção contra incêndio nos ambientes da AC
devem possuir alarme preventivo acionado por detectores de
fumaça/partículas.

DOC-ICP-05
item 5.1.5.1.

10404002 Sala-cofre de nível 4 (quatro) deve possuir sistema de
extinção de incêndio por gás. 

DOC-ICP-05,
item 5.1.5.3.

10404003 As portas de acesso à sala-cofre deverão constituir  eclusas,
onde uma porta só deverá se abrir quando a anterior estiver
fechada. 

DOC-ICP-05,
item 5.1.5.3.

10404004 Em caso de incêndio nas instalações  da AC, o aumento da
temperatura  interna  da  sala-cofre  de  nível  4  (quatro),  não
deverá exceder 50 graus Celsius, e a sala deverá suportar esta
condição por, no mínimo, 1 (uma) hora (NBR 15247).

DOC-ICP-05,
item 5.1.5.4.

e) Manter controle de acesso físico

10405001 Acesso aos componentes de infraestrutura física como quadro
de energia, comunicações e cabeamentos deve ser restrito ao
pessoal autorizado.

DOC-ICP-02,
item 8.2.10.

10405002 Todas as passagens entre os níveis de acesso, bem como os
ambientes de nível 4 e o ambiente do sistema de monitoração
devem possuir sistemas de CTFV, 24x7.

DOC-ICP-05,
item 5.1.2.2.1 e

5.1.2.2.6.

10405003 O uso de equipamentos não autorizados nas instalações da AC
só podem ser utilizados após autorização formal e sob
supervisão.

DOC-ICP-02,
item 8.2.13.

10405004 Todas as pessoas que transitam nas instalações integrantes da
ICP-Brasil devem utilizar alguma forma visível de
identificação (por exemplo: crachá).

DOC-ICP-02,
item 8.2.14.

10405005 Acesso de visitantes aos ambientes da AC devem ser
registrados e supervisionados.

DOC-ICP-02,
item 8.2.15.

10405006 Todas as portas de passagem entre os níveis de acesso 3 e 4 do
ambiente
 deverão  ser  monitoradas  por  sistema  de  notificação  de
alarmes. Onde houver, a partir do nível 2, vidros separando
níveis de acesso, deverá ser implantado um mecanismo de
 alarme  de  quebra  de  vidros,  que  deverá  estar  ligado
ininterruptamente.

DOC-ICP-05,
item 5.1.2.2.3.
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10405007 O ambiente de nível 4 deve possuir alarme de detecção de
movimento permanentemente ativo enquanto não for satisfeito
o critério de acesso ao ambiente.

DOC-ICP-02,
item 8.2.17,

DOC-ICP-05,
item 5.1.2.2.4.

10405008 A localização das instalações da AC não deve ser
publicamente identificada.

DOC-ICP-02,
item 8.2.2 e

DOC-ICP-05,
item 5.1.1.1.

10405009 Sistemas de segurança para acesso físico deverão ser
instalados para controlar e auditar o acesso aos sistemas de
certificação.

DOC-ICP-02,
item 8.2.3,

DOC-ICP-05,
item 4.5.1.2.a e
DOC-ICP-05,

item 5.1.2.

10405010 Controles duplicados sobre o inventário e cartões/chaves de
acesso deverão ser estabelecidos. Uma lista atualizada do
pessoal que possui cartões/chaves deverá ser mantida.

DOC-ICP-02,
item 8.2.4.

10405011 Chaves criptográficas sob custódia do responsável deverão ser
fisicamente protegidas contra acesso não autorizado, uso ou
duplicação. 

DOC-ICP-02,
item 8.2.5.

10405012 Perdas de cartões/chaves de acesso deverão ser imediatamente
comunicadas  ao  responsável  pela  gerência  de  segurança  da
entidade.  Ele  deverá  tomar  as  medidas  apropriadas  para
prevenir acessos não autorizados.

DOC-ICP-02,
item 8.2.6.

10405013 Os sistemas de AC deverão estar localizados em área
protegida ou afastada de fontes potentes de magnetismo ou
interferência de rádio frequência.

DOC-ICP-02,
item 8.2.7.

10405014 Recursos e instalações críticas ou sensíveis devem ser
mantidos em áreas seguras, protegidas por um perímetro de
segurança definido, com barreiras de segurança e controle de
acesso. Elas devem ser fisicamente protegidas de acesso não
autorizado, dano, ou interferência. A proteção fornecida deve
ser proporcional aos riscos identificados.

DOC-ICP-02,
item 8.2.3,

DOC-ICP-05,
item 4.5.1.2.a e
DOC-ICP-05,

item 5.1.2.

10405015 A entrada e saída, de instalações críticas, sensíveis ou partes
dedicadas, deverão ser automaticamente registradas com data
e hora definidas e serão revisadas diariamente pelo
responsável pela gerência de segurança da informação nas
entidades da ICP-Brasil e mantidas em local adequado e sob
sigilo.

DOC-ICP-02,
item 8.2.9.
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10405016 Devem ser adotadas proteções físicas adicionais para os
recursos de rede considerados críticos.

DOC-ICP-02,
item 9.3.3.11.

10405017 A infraestrutura de interligação lógica deve estar protegida
contra danos mecânicos e conexão não autorizada.

DOC-ICP-02,
item 9.3.3.13.

10405018 Componentes críticos da rede local devem ser mantidos em
salas protegidas e com acesso físico e lógico controlado,
devendo ser protegidos contra danos, furtos, roubos e
intempéries

DOC-ICP-02,
itens 9.3.3.2 e

9.3.3.11.

10405019 Sistemas que executam a função de certificação deverão estar
isolados para minimizar a exposição contra tentativas de
comprometer o sigilo, a integridade e a disponibilidade das
funções de certificação.

DOC-ICP-02,
item 9.3.3.27.

10405020 A chave de certificação das AC (ativação da AC) deve estar
protegida fisicamente de acesso desautorizado, para garantir
seu sigilo e integridade.

DOC-ICP-02,
item 9.3.3.28.

10405021 Equipamentos que executem operações sensíveis devem
receber proteção adicional, considerando os aspectos lógicos
(controle de acesso e criptografia) e físicos (proteção contra
furto ou roubo do equipamento ou componentes).

DOC-ICP-02,
item 9.3.5.2.

10405022 A AC deve registrar, eletrônica ou manualmente, informações
de segurança não geradas diretamente pelo seu sistema de
certificação como os registros de acessos físicos.

DOC-ICP-05,
item 4.5.1.2.”a”.

10405023 Não deverá haver identificação pública externa das
instalações e, internamente, não deverão ser admitidos
ambientes compartilhados que permitam visibilidade das
operações de emissão e revogação de certificados. Essas
operações deverão ser segregadas em compartimentos
fechados e fisicamente protegidos. 

DOC-ICP-05,
item 5.1.1.1.

10405024 A AC deve possuir pelo menos 4 (quatro) níveis de acesso
físico aos diversos ambientes da AC , e mais 2 (dois) níveis
relativos à proteção da chave privada da AC.

DOC-ICP-05,
item 5.1.2.1.1.

10405025 As salas-cofre deverão ser construídas segundo as normas
brasileiras aplicáveis. Eventuais omissões dessas normas
deverão ser sanadas por normas internacionais pertinentes.

DOC-ICP-05,
item 5.1.2.1.10.

10405026 A Autoridade Certificadora deve possuir um cofre (quinto
nível) com capacidade de armazenar chaves criptográficas,
materiais de ativação, suas cópias e equipamentos
criptográficos. 

DOC-ICP-05,
item 5.1.2.1.12.
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10405027 Para garantir a segurança do material armazenado, o cofre ou
o gabinete deverá ser feito em aço ou material de resistência
equivalente; e, possuir tranca com chave.

DOC-ICP-05,
item 5.1.2.1.13.

10405028 O sexto nível - ou nível 6 - deve consistir de pequenos
depósitos localizados no interior do cofre ou gabinete de
quinto nível. Cada um desses depósitos deve dispor de
fechadura individual. Os dados de ativação da chave privada
da AC deverão ser armazenados nesses depósitos. 

DOC-ICP-05,
item 5.1.2.1.14.

10405029 O primeiro nível - ou nível 1 - deverá situar-se após a primeira
barreira de acesso às instalações da AC. Para entrar em uma
área de nível 1, cada indivíduo deverá ser identificado e
registrado por segurança armada. A partir desse nível, pessoas
estranhas à operação da AC deverão transitar devidamente
identificadas e acompanhadas. Nenhum tipo de processo
operacional ou administrativo da AC deverá ser executado
nesse nível.

DOC-ICP-05,
item 5.1.2.1.2.

10405030 O segundo nível - ou nível 2 - será interno ao primeiro e
deverá requerer, da mesma forma que o primeiro, a
identificação individual das pessoas que nele entram. Esse
será o nível mínimo de segurança requerido para a execução
de qualquer processo operacional ou administrativo da AC. A
passagem do primeiro para o segundo nível deverá exigir
identificação por meio eletrônico, e o uso de crachá.

DOC-ICP-05,
item 5.1.2.1.4.

10405031 Excetuados os casos previstos em lei, o porte de armas não
será admitido nas instalações da AC, a partir do nível 1. A
partir desse nível, equipamentos de gravação, fotografia,
vídeo, som ou similares, bem como computadores portáteis,
terão sua entrada controlada e somente poderão ser utilizados
mediante autorização formal e supervisão.

DOC-ICP-05,
item 5.1.2.1.3.

10405032 O terceiro nível - ou nível 3 - deverá situar-se dentro do
segundo e será o primeiro nível a abrigar material e atividades
sensíveis da operação da AC. Qualquer atividade relativa ao
ciclo de vida dos certificados digitais deverá estar localizada a
partir desse nível. Pessoas que não estejam envolvidas com
essas atividades não deverão ter permissão para acesso a esse
nível. Pessoas que não possuam permissão de acesso não
poderão permanecer nesse nível se não estiverem
acompanhadas por alguém que tenha essa permissão.

DOC-ICP-05,
item 5.1.2.1.5.

10405033 No terceiro nível deverão ser controladas tanto as entradas
quanto as saídas de cada pessoa autorizada. Dois tipos de
mecanismos de controle deverão ser requeridos para a entrada

DOC-ICP-05,
item 5.1.2.1.6.
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nesse nível: algum tipo de identificação individual, como
cartão eletrônico, e identificação biométrica.

10405034 Telefones celulares, bem como outros equipamentos portáteis
de comunicação, exceto aqueles exigidos para a operação da
AC, não serão admitidos a partir do nível 3.

DOC-ICP-05,
item 5.1.2.1.7.

10405035 No quarto nível -  ou nível  4 -,  interior  ao terceiro,  é onde
deverão  ocorrer  atividades  especialmente  sensíveis  da
operação  da  AC,  tais  como  a  emissão  e  revogação  de
certificados  e  a  emissão  de  LCR.  Todos  os  sistemas  e
equipamentos  necessários  a  estas  atividades  deverão  estar
localizados a partir desse nível. O nível 4 deverá possuir os
mesmos  controles  de  acesso  do  nível  3  e,  adicionalmente,
deverá exigir, em cada acesso ao seu ambiente, a identificação
de, no mínimo, 2 (duas) pessoas autorizadas. Nesse nível, a
permanência  dessas  pessoas  deverá  ser  exigida  enquanto  o
ambiente estiver ocupado.

DOC-ICP-05,
item 5.1.2.1.8.

10405036 No quarto nível, todas as paredes, piso e teto deverão ser
revestidos de aço e concreto ou de outro material de
resistência equivalente. As paredes, piso e o teto deverão ser
inteiriços, constituindo uma célula estanque contra ameaças
de acesso indevido, água, vapor, gases e fogo. Os dutos de
refrigeração e de energia, bem como os dutos de
comunicação, não deverão permitir a invasão física das áreas
de quarto nível. Adicionalmente, esses ambientes de nível 4 -
que constituem as chamadas salas-cofre - deverão possuir
proteção contra interferência eletromagnética externa.

DOC-ICP-05,
item 5.1.2.1.9.

10405037 As fitas de vídeo resultantes da gravação 24x7 deverão ser
armazenadas por, no mínimo, 1 (um) ano. Elas deverão ser
testadas (verificação de trechos aleatórios no início, meio e
final da fita) pelo menos a cada 3 (três) meses, com a escolha
de, no mínimo, 1 (uma) fita referente a cada semana. Essas
fitas deverão ser armazenadas em ambiente de terceiro nível. 

DOC-ICP-05,
item 5.1.2.2.2.

10405038 Todas as portas de passagem entre os níveis de acesso 3 e 4 do
ambiente deverão ser monitoradas por sistema de notificação
de alarmes. Onde houver, a partir do nível 2, vidros separando
níveis de acesso, deverá ser implantado um mecanismo de
alarme de quebra de vidros, que deverá estar ligado
ininterruptamente. 

DOC-ICP-05,
item 5.1.2.2.3.

10405039 Em todos os ambientes de quarto nível, um alarme de
detecção de movimentos deverá permanecer ativo enquanto

DOC-ICP-05,
item 5.1.2.2.4.
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não for satisfeito o critério de acesso ao ambiente. Assim que,
devido à saída de um ou mais empregados, o critério mínimo
de ocupação deixar de ser satisfeito, deverá ocorrer a
reativação automática dos sensores de presença.

10405040 O sistema de notificação de alarmes deverá utilizar pelo
menos 2 (dois) meios de notificação: sonoro e visual. 

DOC-ICP-05,
item 5.1.2.2.5.

10405041 O sistema de monitoramento das câmeras de vídeo, bem como
o sistema de notificação de alarmes, deverão ser
permanentemente monitorados por guarda armado e estar
localizados em ambiente de nível 3. As instalações do sistema
de monitoramento, por sua vez, deverão ser monitoradas por
câmeras de vídeo cujo posicionamento deverá permitir o
acompanhamento das ações do guarda. 

DOC-ICP-05,
item 5.1.2.2.6.

10405042 Mecanismos específicos deverão ser implantados pela AC
para garantir a segurança de seu pessoal e de seus
equipamentos em situações de emergência. Esses mecanismos
deverão permitir o destravamento de portas por meio de
acionamento mecânico, para a saída de emergência de todos
os ambientes com controle de acesso. A saída efetuada por
meio desses mecanismos deve acionar imediatamente os
alarmes de abertura de portas.

DOC-ICP-05,
item 5.1.2.4.1.

10405043 Todo empregado da AC terá sua identidade e perfil
verificados antes de: a) ser incluído em uma lista de acesso às
instalações da AC; b) ser incluído em uma lista para acesso
físico ao sistema de certificação da AC; c) receber um
certificado para executar suas atividades operacionais na AC;
e d) receber uma conta no sistema de certificação da AC. 

DOC-ICP-05,
item 5.2.3.1.

10405044 Todos os servidores e elementos de infraestrutura e proteção
de rede, tais como roteadores, hubs, switches, firewalls e
sistemas de detecção de intrusão (IDS), localizados no
segmento de rede que hospeda o sistema de certificação da
AC, deverão estar localizados e operar em ambiente de nível,
no mínimo, 4.

DOC-ICP-05,
item 6.7.1.3.

10405045 Sistemas de detecção de intrusão deverão ser utilizados para
monitorar  e  registrar  os  acessos  físicos  aos  sistemas  de
certificação nas horas de utilização.

DOC-ICP-02,
item 8.2.11.

10405046 Todas as passagens entre os níveis de acesso, bem como as
salas de operação de nível 4, deverão ser monitoradas por
câmeras de vídeo ligadas a um sistema de gravação 24x7. O
posicionamento e a capacidade dessas câmeras não deverão
permitir a recuperação de senhas digitadas nos controles de

DOC-ICP-05,
item 5.1.2.2.1.
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acesso.

f) Manter disponibilidade da planta

10406001 A estrutura inteiriça do ambiente de nível 4, construído na
forma de célula estanque, deverá prover proteção física contra
exposição à água, infiltrações e inundações, provenientes de
qualquer fonte externa.

DOC-ICP-05,
item 5.1.4.

1.5. Manter sítio de contingência, composto pelos subprocessos:

a) Manter integridade dos dados

10501001 O processo de transporte de chaves criptográficas e demais
parâmetros do sistema de criptografia da ICP-Brasil devem
ter a integridade e o sigilo assegurados. 

DOC-ICP-02
item 10.3.1.

10501002 Recurso de VPN ((Virtual Private Networks - redes privadas
virtuais), baseada em criptografia, para troca de informações
sensíveis, por meio de redes públicas, deve ser adotada para a
troca de informações entre o sítio principal e o sítio de
contingência

DOC-ICP-02
item 10.3.2.

10501003 Uma segunda cópia de todo o material arquivado
 deverá ser armazenada em local externo à AC responsável,
recebendo o mesmo tipo de
 proteção utilizada por ela no arquivo principal

DOC-ICP-05
item 4.6.4.1.

10501004 A AC responsável pela DPC deve verificar a integridade das
cópias de segurança armazenada no sítio de contingência, no
mínimo, a cada 6 (seis) meses.

DOC-ICP-05
item 4.6.4.3.

b) Ativar sítio de contingência

10502001 A instalação de backup (sítio de contingência) deve entrar em
operação em condições idênticas ao principal em no máximo
48 (quarenta e oito) horas quando ocorrer sinistro que torne
inoperante a instalação principal.

DOC-ICP-05
item 5.1.8.

10502002 Os procedimentos de ativação do sítio de contingência devem
ser regularmente testados, de modo a garantir a
disponibilidade.

DOC-ICP-02
item 9.3.2.9.
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c) Ativar retorno ao sítio principal

10503001 Os procedimentos de retorno do sítio de contingência para o
sítio principal devem ser regularmente testados, de modo a
garantir a disponibilidade.

DOC-ICP-02
item 9.3.2.9.

d) Manter infraestrutura

10504001 Sistemas e dispositivos redundantes devem estar disponíveis
para garantir a continuidade da operação dos serviços críticos
de maneira oportuna.

DOC-ICP-02
item 13.2.1.

10504002 Os controles estabelecidos no processo 1.4 - Manter
Infraestrutura" devem ser aplicados sob o contexto do sítio de
contingência.

DOC-ICP-05
item 5.1.8.

e) Manter segurança lógica

10505001 Os controles estabelecidos no processo 1.3 - Manter
Segurança Logica" devem ser aplicados sob o contexto do
sítio de contingência.

DOC-ICP-05
item 5.1.8.

1.6. Manter sistemas aplicativos, composto pelos subprocessos:

a) Manter sistema de AR

10601001 As necessidades de segurança devem ser identificadas para
cada etapa do ciclo de vida dos sistemas disponíveis nas
entidades.

DOC-ICP-02
item 9.3.1.1.

10601002 A documentação dos sistemas deve ser mantida atualizada. DOC-ICP-02
item 9.3.1.1.

10601003 A cópia de segurança deve ser testada e mantida atualizada. DOC-ICP-02
item 9.3.1.1.

10601004 Os sistemas devem ser avaliados com relação aos aspectos de
segurança (testes de vulnerabilidade) antes de serem
disponibilizados para a produção.

DOC-ICP-02
item 9.3.1.5.

10601005 As vulnerabilidades do ambiente devem ser avaliadas
periodicamente e as recomendações de segurança devem ser
adotadas.

DOC-ICP-02
item 9.3.1.5.

10601006 Os sistemas em uso devem solicitar nova autenticação após DOC-ICP-02
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certo tempo de inatividade da sessão (time-out). item 9.3.5.11.

10601007 O aplicativo que faz a interface entre a AR e AC deve possuir
registro em log de auditoria dos eventos citados no item 4.5.1
do DOC-ICP-05.

DOC-ICP-03.01
item 4.2.1.”d”.

10601008 O aplicativo que faz a interface entre a AR e AC deve possuir
histórico da inclusão e exclusão dos Agentes de Registro no
sistema e das permissões concedidas ou revogadas

DOC-ICP-03.01
item 4.2.1.”e”.

10601009 O aplicativo que faz a interface entre a AR e AC deve possuir
registro em log, para em cada certificado emitido,
informando se a validação da solicitação de certificados foi
executada interna ou externamente ao ambiente da AR.

DOC-ICP-03.01
item 4.2.1.”f”.

10601010 O aplicativo que faz a interface entre a AR e AC deve possuir
mecanismo para revogação automática dos certificados
digitais emitidos fora do ambiente da AR e que não tenham
sido verificados pelo segundo Agente de Registro, mediante
cópia da documentação apresentada na etapa de validação,
até o momento do início da validade do certificado.

DOC-ICP-03.01
item 4.2.1.”g”.

10601011 Para atendimento do previsto no item 6.1 do DOC-ICP-05,
esse aplicativo deve: a) ter sido desenvolvido com
documentação formal; b) ter mecanismos para controle de
versões; c) ter documentação dos testes realizados em cada
versão; d) ter documentação comprovando a homologação de
cada versão em ambiente com as mesmas características do
que será usado em produção, sendo esses ambientes, porém,
obrigatoriamente apartados entre si; e) ter aprovação
documentada do gerente da AC, ou responsável designado,
para colocar cada versão em ambiente de produção.

DOC-ICP-03.01
item 4.2.2.

10601012 A AR deve encaminhar as solicitações de emissão ou de
revogação de certificados à AC utilizando VPN (Virtual
Private Network - rede privativa virtual), SSL (Secure Socket
Layer - protocolo de comunicação seguro) ou outra
tecnologia de igual ou superior nível de segurança e
privacidade.

DOC-ICP-03.01
 item 5.2.

10601013 Todas as etapas dos processos de validação e verificação da
solicitação de certificado devem ser registradas e assinadas
digitalmente pelos executantes, na solução de certificação
disponibilizada pela AC, com a utilização de certificado
digital ICP-Brasil no mínimo do tipo A3. 

DOC-ICP-05
item 3.1.1.3.

10601014 Os registros de todas as etapas do processo de validação e
verificação devem feitos de forma a permitir a reconstituição

DOC-ICP-05
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completa dos processos executados, para fins de auditoria. item 3.1.1.3.

10601015 A AC responsável pela DPC deverá registrar em arquivos de
auditoria todos os eventos relacionados à segurança do seu
sistema de certificação. Entre outros, os seguintes eventos
deverão obrigatoriamente estar incluídos em arquivos de
auditoria: a) iniciação e desligamento do sistema de
certificação; b) tentativas de criar, remover, definir senhas ou
mudar privilégios de sistema dos operadores da AC; c)
mudanças na configuração da AC ou nas suas chaves; d)
mudanças nas políticas de criação de certificados; e)
tentativas de acesso (login) e de saída do sistema (logoff); f)
tentativas não-autorizadas de acesso aos arquivos de sistema;
g) geração de chaves próprias da AC ou de chaves de seus
usuários finais; h) emissão e revogação de certificados; i)
geração de LCR; j) tentativas de iniciar, remover, habilitar e
desabilitar usuários de sistemas e de atualizar e recuperar
suas chaves; k) operações falhas de escrita ou leitura no
repositório de certificados e da LCR, quando aplicável; e l)
operações de escrita nesse repositório, quando aplicável.

DOC-ICP-05
item 4.5.1.1.

10601016 A  coleta  de  dados  biométricos  é  de  responsabilidade  da
AC/PSS e de sua rede de Autoridades de Registro. 

DOC-ICP-
05.03, 

item 1.3.1.

10601017 Todos  os  arquivos  gerados  pelas  coletas  das  biometrias
devem conter trilha de auditoria em relação a data, horário e
local  da  coleta  e  o  registro  do  equipamento  de  coleta,
conforme DOC-ICP-05.

DOC-ICP-
05.03, item 2.

b) Manter sistema de AC

10602001 Os algoritmos de criação e de troca das chaves criptográficas
utilizados no sistema criptográfico da ICP-Brasil devem ser
aprovados pelo CG ICP-Brasil.

DOC-ICP-02
item 10.2.3.

10602002 Os sistemas em uso devem solicitar nova autenticação após
certo tempo de inatividade da sessão (time-out).

DOC-ICP-02
item 9.3.4.13.

10602003 A DPC deve observar que quando um evento for registrado
pelo conjunto de sistemas de auditoria da AC responsável,
nenhuma notificação deverá ser enviada à pessoa,
organização, dispositivo ou aplicação que causou o evento. 

DOC-ICP-05
item 4.5.7.

10602004 Neste item, quando cabível, deve ser definida a forma de
controle múltiplo, do tipo “n” pessoas de um grupo de “m”,
requerido para a utilização das chaves privadas. A DPC deve

DOC-ICP-05
item 6.2.2.
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estabelecer a exigência de controle múltiplo para a utilização
da chave privada da AC responsável. Pelo menos 2 (dois)
detentores de partição de chave, formalmente designados pela
AC, deverão ser requeridos para a utilização de sua chave
privada.

10602005 Os dados de ativação da chave privada da AC responsável
serão únicos e aleatórios.

DOC-ICP-05,
item 6.4.1.1.

10602006 Os dados de ativação da chave privada da entidade titular do
certificado, se utilizados, serão únicos e aleatórios.

DOC-ICP-05,
item 6.4.1.2.

10602007 A geração do par de chaves da AC responsável será realizada
off-line, para impedir acesso remoto não autorizado.

DOC-ICP-05,
item 6.5.1.1.

10602008 Cada computador servidor da AC responsável, relacionado
diretamente com os processos de emissão, expedição,
distribuição, revogação ou gerenciamento de certificados,
deverá implementar, entre outras, as seguintes características:
a) controle de acesso aos serviços e perfis da AC; b) clara
separação das tarefas e atribuições relacionadas a cada perfil
qualificado da AC; c) uso de criptografia para segurança de
base de dados, quando exigido pela classificação de suas
informações; d) geração e armazenamento de registros de
auditoria da AC; e) mecanismos internos de segurança para
garantia da integridade de dados e processos críticos; e f)
mecanismos para cópias de segurança (backup).

DOC-ICP-05,
item 6.5.1.3.

10602009 Os processos de projeto e desenvolvimento conduzidos pela
AC deverão prover documentação suficiente para suportar
avaliações externas de segurança dos componentes da AC.

DOC-ICP-05,
item 6.6.1.2.

10602010 Devem ser descritas as ferramentas e os procedimentos
empregados pela AC responsável e pelas ARs vinculadas
para garantir que os seus sistemas e redes operacionais
implementem os níveis configurados de segurança.

DOC-ICP-05,
item 6.6.2.1.

10602011 Uma metodologia formal de gerenciamento de configuração
deverá ser usada para a instalação e a contínua manutenção
do sistema de certificação da AC.

DOC-ICP-05,
item 6.6.2.2.

c) Manter sistemas básicos

10603001 Os aplicativos e equipamentos utilizados nos processos de
certificação digital devem possuir certificado FIPS ou NSH
(Nível de Segurança de Homologação) compatível emitido
pelo LEA.

DOC-ICP-01.01,
item 3.
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10603002 Devem ser adotados procedimentos sistematizados para
monitorar a segurança do ambiente operacional,
principalmente no que diz respeito à integridade dos
arquivos de configuração do Sistema Operacional e de
outros arquivos críticos. Os eventos devem ser armazenados
em relatórios de segurança (logs) de modo que sua análise
permita a geração de trilhas de auditoria a partir destes
registros.

DOC-ICP-02,
item 9.3.2.3.

10603003 As máquinas devem estar sincronizadas para permitir o
rastreamento de eventos.

DOC-ICP-02,
item 9.3.2.4.

10603004 A versão do Sistema Operacional, assim como outros
softwares básicos instalados em máquinas servidoras, devem
ser mantidos atualizados, em conformidade com as
recomendações dos fabricantes.

DOC-ICP-02,
item 9.3.2.6.

10603005 Devem ser utilizados somente softwares autorizados pela
própria entidade nos seus equipamentos. Deve ser realizado
o controle da distribuição e instalação dos mesmos.

DOC-ICP-02,
item 9.3.2.7.

10603006 Devem ser adotadas as facilidades de segurança disponíveis
de forma inata nos ativos de processamento da rede.

DOC-ICP-02,
item 9.3.3.3.

10603007 A configuração de todos os ativos de processamento deve ser
averiguada quando da sua instalação inicial, para que sejam
detectadas e corrigidas as vulnerabilidades inerentes à
configuração padrão que se encontram nesses ativos em sua
primeira ativação.

DOC-ICP-02,
item 9.3.3.4.

10603008 A AC responsável pela DPC deverá registrar, eletrônica ou
manualmente, informações de segurança não geradas
diretamente pelo seu sistema de certificação, tais como: a)
registros de acessos físicos; b) manutenção e mudanças na
configuração de seus sistemas; c) mudanças de pessoal e de
perfis qualificados; d) relatórios de discrepância e
comprometimento; e e) registros de destruição de mídias de
armazenamento contendo chaves criptográficas, dados de
ativação de certificados ou informação pessoal de usuários.

DOC-ICP-05,
item 4.5.1.2.

10603009 As versões mais recentes dos sistemas operacionais e dos
aplicativos servidores, bem como as eventuais correções
(patches), disponibilizadas pelos respectivos fabricantes
deverão ser implantadas imediatamente após testes em
ambiente de desenvolvimento ou homologação.

DOC-ICP-05,
item 6.7.1.4.
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d) Manter bases de dados

10604001 Todo parâmetro crítico, cuja exposição indevida comprometa
a segurança do sistema criptográfico da ICP-Brasil, deve ser
armazenado cifrado.

DOC-ICP-02,
item 10.1.4.

10604002 O processo de transporte de chaves criptográficas e demais
parâmetros do sistema de criptografia da ICP-Brasil devem
ter a integridade e o sigilo assegurados, por meio do emprego
de soluções criptográficas específicas. 

DOC-ICP-02,
item 10.3.1.

10604003 Os dados, as informações e os sistemas de informação das
entidades e sob sua guarda, devem ser protegidos contra
ameaças e ações não autorizadas, acidentais ou não, de modo
a reduzir riscos e garantir a integridade, sigilo e
disponibilidade desses bens.

DOC-ICP-02,
item 9.2.2.

10604004 Informações sigilosas, corporativas ou que possam causar
prejuízo às entidades devem estar protegidas e não devem ser
enviadas para outras redes, sem proteção adequada.

DOC-ICP-02,
item 9.3.3.17.

10604005 As informações armazenadas em meios eletrônicos devem ser
protegidas contra danos, furtos ou roubos, devendo ser
adotados procedimentos de backup, definidos em documento
específico.

DOC-ICP-02,
item 9.3.5.4.

10604006 As LCRs e os certificados de assinatura digital deverão ser
retidas permanentemente, para fins de consulta histórica.

DOC-ICP-05,
alínea a, item

4.6.2.

10604007 As cópias dos documentos para identificação apresentadas no
momento da solicitação e da revogação de certificados e os
termos de titularidade e responsabilidade devem ser retidos,
no mínimo, por 10 (anos) anos a contar da data de expiração
ou revogação do certificado.

DOC-ICP-05,
alínea b, item

4.6.2.

10604008 As demais informações, inclusive arquivos de auditoria,
deverão ser retidas por, no mínimo, 6 (seis) anos.

DOC-ICP-05,
alínea c, item

4.6.2 .

10604009 Devem ser estabelecidos os formatos e padrões de data e hora
contidos em cada tipo de registro

DOC-ICP-05,
item 4.6.5.

10604010 Proteção lógica adicional  (criptografia) e senhas devem ser
adotados para evitar o acesso não-autorizado às informações. 

DOC-ICP-02,
item 9.3.2.5 e
item 9.3.4.5.
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1.7. Manter recursos humanos, composto pelos subprocessos:

a) Avaliar desempenho

10701001 Acompanhar o desempenho e avaliar periodicamente os
empregados ou servidores com o propósito de detectar a
necessidade de atualização técnica e de segurança. 

DOC-ICP-02,
item 7.3.5.1.

10701002 Dar aos empregados ou servidores das entidades acesso às
informações, mediante o fornecimento de instruções e
orientações sobre as medidas e procedimentos de segurança. 

DOC-ICP-02,
item 7.3.5.2.

10701003 Deve ser realizado processo de avaliação de desempenho da
função que documente a observação do comportamento
pessoal e funcional dos empregados, a ser realizada pela
chefia imediata dos mesmos. 

DOC-ICP-02,
item 7.3.8.1.

10701004 Deverão ser motivo de registro atos, atitudes e
comportamentos positivos e negativos relevantes, verificados
durante o exercício profissional do empregado. 

DOC-ICP-02,
item 7.3.8.2.

10701005 Os comportamentos incompatíveis, ou que possam gerar
comprometimentos à segurança, deverão ser averiguados e
comunicados à chefia imediata. 

DOC-ICP-02,
item 7.3.8.3.

10701006 As chefias imediatas assegurarão que todos os empregados
ou servidores tenham conhecimento e compreensão das
normas e procedimentos de segurança em vigor. 

DOC-ICP-02,
item 7.3.8.4.

b) Manter capacitação de pessoas

10702001 Todo o pessoal deve receber as informações necessárias para
cumprir adequadamente o que está determinado na PS. 

DOC-ICP-02,
item 6.1.3.

10702002 Um programa de conscientização sobre segurança da
informação deverá ser implementado para assegurar que todo
o pessoal seja informado sobre os potenciais riscos de
segurança e exposição a que estão submetidos os sistemas e
operações das entidades. Especialmente, o pessoal envolvido
ou que se relaciona com os usuários deve estar treinado sobre
ataques típicos de engenharia social, como proceder e como
se proteger deles.

DOC-ICP-02,
item 6.1.4.

10702003 Deve ser definido um processo pelo qual será apresentada
aos empregados, servidores e prestadores de serviço esta PS
e as normas e procedimentos relativos ao trato de
informações e/ou dados sigilosos, com o propósito de
desenvolver e manter uma efetiva conscientização de

DOC-ICP-02,
item 7.3.7.
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segurança, assim como instruir o seu fiel cumprimento. 

10702004 Todo o pessoal da AC responsável e das ARs vinculadas
envolvido em atividades diretamente relacionadas com os
processos de emissão, expedição, distribuição, revogação e
gerenciamento de certificados deverá receber treinamento
documentado, suficiente para o domínio dos seguintes temas:
a) princípios e mecanismos de segurança da AC e das ARs
vinculadas; b) sistema de certificação em uso na AC; c)
procedimentos de recuperação de desastres e de continuidade
do negócio; d) reconhecimento de assinaturas e validade dos
documentos apresentados, na forma do item 3.1.9 e 3.1.10,
3.1.11 e 3.1.12; e e) outros assuntos relativos a atividades sob
sua responsabilidade. 

DOC-ICP-05,
item 5.3.3.

10702005 Todo o pessoal da AC responsável e das ARs vinculadas
envolvido em atividades diretamente relacionadas com os
processos de emissão, expedição, distribuição, revogação e
gerenciamento de certificados deverá ser mantido atualizado
sobre eventuais mudanças tecnológicas nos sistemas da AC
ou das ARs. 

DOC-ICP-05,
item 5.3.4.

c) Manter habilitação de pessoas

10703001 Os processos que envolvem as chaves criptográficas
utilizadas nos sistemas criptográficos da ICP-Brasil deverão
ser executados por um número mínimo e essencial de
pessoas, assim como devem estar submetidos a mecanismos
de controle considerados adequados pelo CG ICP-Brasil. 

DOC-ICP-02,
item 10.2.1.

10703002 As pessoas, a que se refere o item anterior, deverão ser
formalmente designadas pela chefia competente, conforme
as funções a serem desempenhadas e o correspondente grau
de privilégios, assim como terem suas responsabilidades
explicitamente definidas.

DOC-ICP-02,
item 10.2.2.

10703003 Todo pessoal envolvido com o PCN deve receber um
treinamento específico para poder enfrentar os  incidentes
descritos no DOC-ICP-02.

DOC-ICP-02,
item 13.2.2.

10703004 Devem ser adotados critérios rígidos para o processo seletivo
de candidatos, com o propósito de selecionar, para os
quadros das entidades integrantes da ICP-Brasil, pessoas
reconhecidamente idôneas e sem antecedentes que possam
comprometer a segurança ou credibilidade das entidades.

DOC-ICP-02,
item 7.3.1.1.

10703005 Nenhuma entidade participante da ICP-Brasil admitirá DOC-ICP-02,
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estagiários no exercício de atividades diretamente
relacionadas com os processos de emissão, expedição,
distribuição, revogação e gerenciamento de certificados.

item 7.3.1.2.

10703006 O empregado, funcionário ou servidor assinará termo de
compromisso assumindo o dever de manter sigilo, mesmo
quando desligado, sobre todos os ativos de informações e de
processos das entidades integrantes da ICP-Brasil.

DOC-ICP-02,
item 7.3.1.3.

10703007 Todos os empregados da AC deverão estar identificados por
uma credencial de segurança de acordo com a informação e,
consequentemente, com o grau de sigilo compatível ao cargo
e/ou a função a ser desempenhada. Deverá existir um
responsável designado para emitir as credenciais de
segurança, e esse profissional deve possuir o conhecimento
necessário para verificar que tipo de credencial deve ser
emitida. As credenciais de segurança deverão ter prazo de
expiração e deverão ter mecanismos de renovação desses
prazos.

DOC-ICP-02,
item 7.3.6.

10703008 As responsabilidades pela segurança física dos sistemas das
entidades deverão ser definidos e atribuídos a indivíduos
claramente identificados na organização.

DOC-ICP-02,
item 8.2.1.

10703009 Os usuários e administradores do sistema de controle de
acesso devem ser formal e expressamente conscientizados de
suas responsabilidades, mediante assinatura de termo de
compromisso.

DOC-ICP-02,
item 9.3.4.16.

10703010 Todo Agente de Registro, na ocasião de sua admissão, deve
receber treinamento documentado, com carga horária
mínima de 16 horas, sobre os seguintes temas: a) princípios e
mecanismos de segurança da AR; b) sistema de certificação
em uso na AC; c) procedimentos de recuperação de desastres
e de continuidade do negócio; d) reconhecimento de
assinaturas e validade dos documentos apresentados; e)
outros assuntos relativos a atividades sob sua
responsabilidade.

DOC-ICP-03.01,
item 2.3.1.

10703011 Somente após o recebimento da solicitação de habilitação do
Agente de Registro e da declaração prevista no item anterior,
a AC ou AR (nos casos previstos no item 2.1.3) pode incluí-
lo nas bases de dados e conceder as permissões de acesso no
sistema de certificação, sendo necessária para isso prévia
autorização documentada do Gerente da AC ou do
responsável por ele designado.

DOC-ICP-03.01,
item 2.2.4.

10703012 A AC responsável pela DPC deverá garantir a separação das DOC-ICP-05,
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tarefas para funções críticas, com o intuito de evitar que um
empregado utilize indevidamente o seu sistema de
certificação sem ser detectado. As ações de cada empregado
deverão estar limitadas de acordo com seu perfil.

item 5.2.1.1.

10703013 A AC deverá estabelecer um mínimo de 3 (três) perfis
distintos para sua operação, distinguindo as operações do
dia-a-dia do sistema, o gerenciamento e a auditoria dessas
operações, bem como o gerenciamento de mudanças
substanciais no sistema.

DOC-ICP-05,
item 5.2.1.2.

10703014 Todos os operadores do sistema de certificação da AC
deverão receber treinamento específico antes de obter
qualquer tipo de acesso. O tipo e o nível de acesso serão
determinados, em documento formal, com base nas
necessidades de cada perfil.

DOC-ICP-05,
item 5.2.1.3.

10703015 Todas as tarefas executadas no ambiente onde estiver
localizado o equipamento de certificação da AC deverão
requerer a presença de, no mínimo, 2 (dois) de seus
empregados com perfis qualificados. As demais tarefas da
AC poderão ser executadas por um único empregado.

DOC-ICP-05,
item 5.2.2.2.

10703016 Todos  os  ativos  das  entidades  integrantes  da  ICP-Brasil
devem  ser  inventariados,  classificados,  permanentemente
atualizados  pela  própria  entidade,  e  possuírem  gestor
responsável formalmente designado.

DOC-ICP-02,
item 6.3.

10703017 Na  DPC  devem  ser  descritos  os  requisitos  para  a
caracterização e o reconhecimento de perfis qualificados na
AC responsável e nas ARs a ela vinculadas, juntamente com
as  responsabilidades  definidas  para  cada  perfil.  Para  cada
tarefa  associada  aos  perfis  definidos,  deve  também  ser
estabelecido  o  número  de  pessoas  requerido  para  sua
execução.

DOC-ICP-05,
item 5.2.

d) Admitir pessoas

10704001 A entrevista de Admissão deve ser realizada por profissional 
qualificado, com o propósito de confirmar e/ou identificar 
dados não detectados ou não confirmados, durante a pesquisa
para a sua admissão. 

DOC-ICP-02,
item 7.3.4.1.

10704002 Avaliar, na entrevista inicial, as características de interesse e
motivação  do  candidato,  sendo  que  as  informações
veiculadas na entrevista do candidato só deverão ser aquelas
de caráter público. 

DOC-ICP-02,
item 7.3.4.2.
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10704003 Todo o pessoal da AC responsável e das ARs vinculadas
envolvido em atividades diretamente relacionadas com os
processos de emissão, expedição, distribuição, revogação e
gerenciamento de certificados deverá ser contratado
conforme o estabelecido na POLÍTICA DE SEGURANÇA
DA ICP-BRASIL [8]. A AC responsável poderá definir
requisitos adicionais para a contratação. 

DOC-ICP-05,
item 5.3.7.

10704004 Deve ser elaborada pesquisa do histórico da vida pública do
candidato, com o propósito de levantamento de seu perfil.

DOC-ICP-02,
item 7.3.3.

e) Suspender, movimentar e desligar pessoas

10705001 Os procedimentos deverão ser documentados e
implementados para garantir que quando o pessoal
contratado ou prestadores de serviços sejam transferidos,
remanejados, promovidos ou demitidos, todos os privilégios
de acesso aos sistemas, informações e recursos sejam
devidamente revistos, modificados ou revogados. 

DOC-ICP-02,
item 6.1.5.

10705002 O  acesso  de  ex-empregados  às  instalações,  quando
necessário,  será  restrito  às  áreas  de  acesso  público,  sua
credencial,  identificação,  crachá,  uso  de  equipamentos,
mecanismos e acessos físicos e lógicos devem ser revogados.

DOC-ICP-02,
item 7.3.9.

10705003 Quando um empregado se desligar da AC, suas permissões
de acesso deverão ser revogadas imediatamente. Quando
houver mudança na posição ou função que o empregado
ocupa dentro da AC, deverão ser revistas suas permissões de
acesso. Deverá existir uma lista de revogação, com todos os
recursos, antes disponibilizados, que o empregado deverá
devolver à AC no ato de seu desligamento.

DOC-ICP-05,
item 5.2.1.4.

10705004 O empregado  ou  servidor  firmará,  antes  do  desligamento,
declaração  de  que  não  possui  qualquer  tipo  de  pendência
junto  às  diversas  unidades  que  compõem  a  entidade,
devendo-se checar junto à unidade de Recursos Humanos e
quantas  mais  unidades  forem necessárias  a  veracidade  das
informações.

DOC-ICP-02,
item 7.3.10.

10705005 Deverá ser realizada entrevista de desligamento para orientar
o  empregado  ou  servidor  sobre  sua  responsabilidade  na
manutenção do sigilo de dados e/ou conhecimentos sigilosos
de  sistemas  críticos  aos  quais  teve  acesso  durante  sua
permanência nas entidades. 

DOC-ICP-02,
item 7.3.11.

10705006 Pode  ser  definir  uma  política  a  ser  adotada  pela  AC
responsável e pelas ARs vinculadas para o rodízio de pessoal
entre os diversos cargos e perfis por elas estabelecidos. Essa

DOC-ICP-05,
item 5.3.5.
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política não deverá contrariar os propósitos estabelecidos no
item 5.2.1 para a definição de perfis qualificados.

10705007 Na  eventualidade  de  uma  ação  não  autorizada,  real  ou
suspeita,  ser realizada  por pessoa encarregada de processo
operacional da AC responsável ou de uma AR vinculada, a
AC deverá, de imediato, suspender o acesso dessa pessoa ao
seu sistema de certificação, instaurar processo administrativo
para apurar os fatos e, se for o caso, adotar as medidas legais
cabíveis.  O  processo  administrativo  referido  acima  deverá
conter, no mínimo, os seguintes itens: a) relato da ocorrência
com “modus operandis”; b) identificação dos envolvidos; c)
eventuais prejuízos causados; d) punições aplicadas, se for o
caso; e e) conclusões.Concluído o processo administrativo, a
AC responsável  deverá  encaminhar  suas  conclusões  à  AC
Raiz.

DOC-ICP-05,
item 5.3.6.

10705008 As  punições  passíveis  de  aplicação,  em  decorrência  de
processo  administrativo,  são:  a)  advertência;  b)  suspensão
por  prazo  determinado;  ou  c)  impedimento  definitivo  de
exercer funções no âmbito da ICP-Brasil. 

DOC-ICP-05,
item 5.3.6.4.

10705009 Quando o Agente de Registro é  suspenso ou desligado de
suas  atividades,  a  AC  quando  solicitada  pela  AR  deve
revogar as permissões de acesso ao sistema de certificação,
informando  o  motivo  da  suspensão  ou  desligamento  do
Agente  de  Registro.  O  responsável  designado  para  essa
tarefa expede a ordem de revogação da permissão de acesso
ao  sistema.  Esses  processos  são  documentados  e  esses
documentos são arquivados na cópia do dossiê do Agente de
Registro.

DOC-ICP-03.01,
item 2.5. e item
2.2.2 alínea b.

10705010 Todo empregado  da  AC responsável  terá  sua  identidade  e
perfil verificados antes de: a) Ser incluído em uma lista de
acesso às instalações da AC; b) Ser incluído em uma lista
para  acesso  físico  ao  sistema  de  certificação  da  AC;  c)
Receber  um  certificado  para  executar  suas  atividades
operacionais na AC; e d) Receber uma conta no sistema de
certificação da AC.

DOC-ICP-05,
item 5.2.3.1.

1.8. Manter credenciamento de AC, composto pelos subprocessos:

a) Manter contrato de seguro

10801001 Manter contrato de seguro de responsabilidade civil vigente. DOC-ICP-05,
alínea t, item

2.1.1.
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b) Manter histórico de agentes de registro

10802001 A AR deve enviar à AC a relação atualizada dos Agentes de
Registro em atividade, seus perfis qualificados e suas
necessidades de acesso a informações do gerenciamento de
ciclo de vida dos certificados. A AC deve manter essa
informação atualizada, organizada e consolidada por
instalação técnica, inclusive com o histórico das alterações
realizadas, à disposição do ITI para os procedimentos de
auditoria e fiscalização.

DOC-ICP-03.01,
item 2.1.4.
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c) Regularizar não-conformidades identificadas

10803001 Cabe à entidade auditada cumprir, no prazo estipulado no
relatório de auditoria, as recomendações para corrigir os
casos de não-conformidade com a legislação ou com as
políticas, normas, práticas e regras estabelecidas.

DOC-ICP-08,
item 9.1.

d) Comunicar mudanças operacionais e violação de normas

10804001 A AC deve comunicar formalmente e imediatamente as
mudanças operacionais ocorridas em seu ambiente de
certificação e qualquer violação de normas da ICP-Brasil. 

DOC-ICP-03,
item 3.1.”a”.

10804002 Em  acordos  operacionais  realizados  pelas  AR  vinculadas
devem possuir claramente a obrigação da execução da tarefa:
c) Aprovação da solicitação de certificado - confirmação da
validação realizada e liberação da emissão do certificado no
sistema da AC.

DOC-ICP-03,
item 3.2.5.1,

alínea c.

10804003 As ACs que  possuem vínculos  com as  ARs que  firmarem
acordos  operacionais,  deverão  comunicar  a  AC-Raiz,  no
prazo de 10 (dez) dias úteis, as seguintes informações: a) a
identificação das ARs (nome da AR contratante/AC e nome
da  AR  contratada/AC  vinculada);  b)  validade  do  Acordo
(dd/mm/aaaa até dd/mm/aaaa).

DOC-ICP-03,
item 3.2.5.2.

10804004 As  ARs  convenentes  deverão  manter  cópia  dos  Acordos
Operacionais  firmados  e  as  ACs às  quais  estas  ARs estão
vinculadas deverão publicar à lista de ARs que participam de
Acordos Operacionais.

DOC-ICP-03,
item 3.2.5.3.

10804005 Deve existir procedimentos formais para suspensão de
acessos (físico e lógico) para empregados sob suspeita e para
instauração de processos administrativos com as seguintes
características: a) relato da ocorrência com “modus
operandis”; b) identificação dos envolvidos; c) eventuais
prejuízos causados; d) punições aplicadas, se for o caso; e e)
conclusões.

DOC-ICP-05,
item 5.3.6..

e) Manter requisitos de manutenção de credenciamento

10805001 A AC deve comunicar, desde logo, à AC-Raiz e à AC a que
está  subordinada:  i.  qualquer  alteração  em  seus  atos
constitutivos, estatuto, contrato social ou administradores. 

DOC-ICP-03,
item 3.1 alínea a,

subalínea i.

10805002 A AC deve comunicar, desde logo, à AC-Raiz e à AC a que
está subordinada: ii. desvinculação de AC, de AR ou de PSSs
credenciados.

DOC-ICP-03,
item 3.1 alínea a,

subalínea ii.
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10805003 A AC deve comunicar, desde logo, à AC-Raiz e à AC a que
está subordinada:  iii.  violação, de que tenha conhecimento,
das diretrizes e normas técnicas da ICP-Brasil cometida pelas
ACs,  ARs ou pelos  PSSs  que  lhe  sejam operacionalmente
vinculados.

DOC-ICP-03,
item 3.1 alínea a,

subalínea iii.

10805004 A AC deve comunicar, desde logo, à AC-Raiz e à AC a que
está  subordinada:  iv.  indício  ou  fraude  comprovada  na
emissão  de  certificado  por  requerente  que  apresente
documento  ou informação  falsa,  no dia  útil  imediatamente
subsequente à confirmação do ato, na forma estabelecida no
ADE-ICP-03.H [14]. Caberá a AC Raiz, de posse de qualquer
notificação  de  fraude  das  AC,  propagar,  no  dia  útil
subsequente,  todos  os  detalhes  da  operação  fraudulenta
constatada, para as AC de primeiro nível;. 

DOC-ICP-03,
item 3.1 alínea a,

subalínea iv.

10805005 A entidade credenciada para desenvolver as atividades de AC
deverá solicitar à AC Raiz autorização para alterar sua DPC,
suas PCs ou sua Política de Segurança - PS, constantes dos
documentos relacionados no Anexo I.

DOC-ICP-03,
item 3.1 alínea

b.

10805006 A entidade credenciada para desenvolver as atividades de AC
deverá manter os titulares dos certificados informados acerca
de  eventual  sucessão  de  AC  ou  AR  operacionalmente
vinculadas.

DOC-ICP-03,
item 3.1 alínea c.

10805007 A entidade credenciada para desenvolver as atividades de AC
deverá encaminhar à AC Raiz, até o dia 15 (quinze) de março
de cada ano, cronograma das auditorias a serem realizadas,
durante o ano, nas entidades que lhe sejam operacionalmente
vinculadas.

DOC-ICP-03,
item 3.1 alínea

d.

10805008 A entidade credenciada para desenvolver as atividades de AC
deverá  encaminhar  à  AC  Raiz  relatórios  de  auditorias
realizadas  nas  entidades  que  lhe  sejam  operacionalmente
vinculadas, até 30 (trinta) dias após sua conclusão.

DOC-ICP-03,
item 3.1 alínea e.

f) Manter condições fisco-tributárias e econômico-financeiras

10806001 A AC  deve  manter  as  mesmas  condições  de  qualificação
quando  do  credenciamento,  quais  sejam:  Relativos  a  sua
regularidade  fiscal:  a)  Prova  de  inscrição  no  Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; b) Prova de inscrição
no  cadastro  de  contribuintes  estadual  ou  municipal,  se
houver, relativo ao domicílio ou sede do candidato, pertinente
ao  seu  ramo  de  atividade  e  compatível  com  o  objeto
contratual; c) Prova de regularidade junto à Fazenda Pública
Federal,  Estadual  e  Municipal  do  domicílio  ou  sede  do
candidato, ou outra equivalente, na forma da lei; e d) Prova
de regularidade do candidato junto à Seguridade Social e ao

DOC-ICP-03,
Anexo I, item 2.
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Fundo  de  Garantia  por  Tempo  de  Serviço  –  FGTS,
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por lei.

10806002 A AC  deve  manter  as  mesmas  condições  de  qualificação
quando  do  credenciamento,  quais  sejam:  Relativos  à  sua
qualificação  econômico-financeira:  a)  Parecer  de  Contador
que  possua  certidão  emitida  pelo  Cadastro    Nacional  de
Auditores Independentes (CNAI), afirmando que o candidato
se encontra em boa situação financeira para a execução das
atividades a que se propõe, junto à ICP-Brasil.  b) Certidão
negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor
da  sede  da  pessoa  jurídica,  ou  de  execução  patrimonial,
expedida no domicílio do requerente.

DOC-ICP-03,
item 2.1 alínea c
e Anexo I, item

3.

g) Manter e cumprir PS de AC

10807001 Todos os empregados devem possuir conhecimento da PS da
AC que a deve divulgar.

DOC-ICP-02,
item 6.1.2.

10807002 Os empregados, as chefias e os prestadores de serviços
devem conhecer os deveres e as responsabilidades definidas
na PS.

DOC-ICP-02,
item 7.4.1 a

7.4.5.

10807003 Os procedimentos de combate a processos destrutivos (vírus,
cavalo-de-tróia e worms ) devem estar sistematizados e
devem abranger máquinas servidoras, estações de trabalho,
equipamentos portáteis e microcomputadores stand alone.

DOC-ICP-02,
item 9.3.6.

10807004 A AC responsável tornará disponível para todo o seu pessoal
e  para  o  pessoal  das  ARs vinculadas,  pelo  menos:  a)  Sua
DPC; b) As PCs que implementa; c) A PS; d) Documentação
operacional relativa a suas atividades; e e) Contratos, normas
e políticas relevantes para suas atividades.

DOC-ICP-05,
item 5.3.8.1.

10807005 A  AC  deverá  implementar  um  padrão  de  utilização  de
"senhas fortes", definido na sua PS e em conformidade com a
PS  da  ICP-Brasil,  juntamente  com  procedimentos  de
validação dessas senhas.

DOC-ICP-05,
item 5.2.3.3.

1.9. Credenciar e manter PSC, composto pelos subprocessos:

a) Auditar PSC

10901001 Auditorias de conformidade deve ser realizada conforme
frequência estabelecida na DOC-ICP-08 em todas as
entidades operacionalmente vinculadas à AC sob avaliação.

DOC-ICP-02,
item 11.3.
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10901002 As AC devem encaminhar à AC RAIZ, no prazo estabelecido
pela DOC-ICP-08, cronograma das auditorias a serem
realizadas, durante o ano, nas entidades que lhe sejam
operacionalmente vinculadas.

DOC-ICP-03,
item 3.1.d.

10901003 As AC devem encaminhar à AC RAIZ relatórios de
auditorias realizadas nas entidades que lhe sejam
operacionalmente vinculadas até 30 (trinta) dias após sua
conclusão.

DOC-ICP-03,
item 3.1.e.

10901004 A equipe de auditoria contratada pela AC para realizar
auditoria em seu âmbito ou cadeia deve ser totalmente
independente da entidade auditada, aplicando-se no que
couber, as regras de suspeição e impedimentos estabelecidas
nos artigos 134 e 135 do Código de Processo Civil.

DOC-ICP-08,
item 7.2.

10901005 Os auditores contratados pela AC para realizar auditoria em
seu âmbito devem firmar declaração, sob as penas da lei, de
que não se enquadram em quaisquer das causas de
impedimento tratadas no DOC-ICP-08.

DOC-ICP-08,
item 7.3.

10901006 As auditorias de conformidade vinculadas à AC tem por
objeto todos os aspectos relacionados com a emissão e o
gerenciamento de certificados digitais, incluindo os processos
de solicitação até a revogação de certificados. 

DOC-ICP-05,
item 2.7.1.

10901007 Os serviços de auditoria  devem ser executados diretamente
pela  entidade  de  auditoria  credenciada  junto  à  ICP-Brasil,
vedada a subcontratação total ou parcial de serviços.

DOC-ICP-08,
item 6.1.6.

b) Observar procedimentos de extinção de PSC

10902001 As ACs devem comunicar à AC RAIZ, por intermédio da
cadeia de hierarquia, a desvinculação de AC, AR ou PSS
credenciado sob sua responsabilidade.

DOC-ICP-03,
item 3.1, alínea
a, subalínea ii.

10902002 As ACs devem manter os registros dos procedimentos de
extinção de instalação técnica de AR descritos no item
3.2.2.2 da DOC-ICP-03.

DOC-ICP-03,
item 3.2.2.2.

10902003 Caso a AR possua um único endereço de instalação técnica, a
extinção deste, sem a abertura concomitante de um novo
endereço de instalação técnica deve ser tratado pela AC
como extinção de AR.

DOC-ICP-03,
item 3.2.2.3.
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10902004 As AR devem encaminhar por intermédio da AC à qual está
vinculada relatório de extinção de posto provisório conforme
disposto no item 3.2.4 do DOC-ICP-03.I).

DOC-ICP-03,
item 3.2.4.

10902005 Caso ocorra uma ou mais das hipóteses previstas no item 4
da DOC-ICP-03, para encerramento de AC, AR ou PSS
vinculada, as AC devem proceder o descredenciamento,
conforme o caso, da AC ou AR vinculada.

DOC-ICP-03,
item 4.1.1.

10902006 Nos descredenciamentos de AC, AR e PSS, as AC ao qual se
vinculam  devem  executar  os  procedimentos  previstos  no
item 4 da DOC-ICP-03.

DOC-ICP-03,
item 4.1, item
4.2 e item 4.4.

10902007 As AC devem executar os procedimentos descrito em suas
DPC em relação ao disposto no item 4.9.1, que trata da
notificação aos usuários, transferência de guarda de seus
dados e registros de arquivos quando da extinção de AC, AR
e PSS vinculada.

DOC-ICP-05,
item 4.9.1, e

DOC-ICP-05,
item 4.9.2.

c) Observar procedimentos de credenciamento de PSC

10903001 As AC devem observar os critérios a serem atendidos pelos
candidatos a credenciamento na ICP-Brasil sob sua
vinculação.

DOC-ICP-03,
itens  2.1,  2.1.1,
2.1.2 e 2.1.4.

10903002 Todas as comunicações e requerimentos devem ser
encaminhados por intermédio da cadeia de AC ou candidato
à AC.

DOC-ICP-03,
item 2.2.1.2.

d) Manter credenciamento de PSC

10904001 Nas aberturas de novos endereços de instalações técnicas,
postos provisórios, contrato com serviços notariais e na
celebração de acordos operacionais com outras ARs, as AC
ao qual se candidatam a vinculação devem executar os
procedimentos previstos no item 3.2 da DOC-ICP-03.

DOC-ICP-03.01,
item 1.5.

10904002 As alterações de endereço de instalação técnica de AR
previamente reportadas às ACs responsáveis devem ser
enviadas ao ITI (formulário de credenciamento ADE-ICP-
03.E com os dados atualizados e com a solicitação de nova
autorização de funcionamento, acompanhada dos documentos
previstos no DOC-ICP-03.).

DOC-ICP-03.01,
item 1.6. 

10904003 Qualquer alteração em atos constitutivos, estatuto, contrato
social ou administradores seus ou de seus vinculados;
desvinculação de AC, AR ou PSS credenciados sob sua

DOC-ICP-03,
itens 3.1.”a” i, ii

e iii, 3.1.b e
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responsabilidade; ou ainda violação das diretrizes e normas
técnicas da ICP-Brasil cometidas pela própria ou pelas AC,
AR ou PSS que lhe sejam operacionalmente vinculados
devem ser comunicadas ao ITI.

3.2.”a” e “b”.

1.10. Manter segurança da informação, composto pelos subprocessos:

a) Manter inventário de ativos

11001001 Todos os ativos das entidades integrantes da ICP-Brasil
devem ser inventariados, classificados, permanentemente
atualizados pela própria entidade, e possuírem gestor
responsável formalmente designado.

DOC-ICP-02,
item 6.3.

11001002 O inventário de todo o conjunto de ativos de processamento
deve ser registrado e mantido atualizado, no mínimo,
mensalmente. 

DOC-ICP-02,
item 8.2.12 e

9.3.5.10.

11001003 O inventário sistematizado de toda a estrutura que serve
como base para manipulação, armazenamento e transmissão
dos ativos de processamento deve estar registrado e mantido
atualizado em intervalos de tempo definidos pelas entidades
participantes da ICP-Brasil.

DOC-ICP-02,
item 9.2.5.

b) Manter análise de risco e PCN

11002001 Todas as ACs integrantes da ICP-Brasil deverão apresentar
um PCN que estabelecerá, no mínimo, o tratamento adequado
dos seguintes eventos de segurança: a) comprometimento da
chave privada das entidades; b) invasão do sistema e da rede
interna da entidade; c) incidentes de segurança física e lógica;
d) indisponibilidade da Infraestrutura; e, e) fraudes ocorridas
no registro do usuário, na emissão, expedição, distribuição,
revogação e no gerenciamento de certificados.

DOC-ICP-02,
item 13.2.2.

11002002 Um Plano de Continuidade do Negócio –  PCN deve ser
implementado e testado, pelo menos uma vez por ano, para
garantir a continuidade dos serviços críticos ao negócio.

DOC-ICP-02,
item 6.4.1.

11002003 Todas as AC devem apresentar plano de gerenciamento de
incidentes e de ação de resposta a incidentes a serem
aprovados pela AC Raiz ou AC de nível imediatamente
superior. Este plano deve prever, no mínimo, o tratamento
adequado dos seguintes eventos: a) comprometimento de
controle de segurança em qualquer evento referenciado no
PCN; b) notificação à comunidade de usuários, se for o caso;

DOC-ICP-02,
item 6.4.2 e

13.2.4.
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c) revogação dos certificados afetados, se for o caso; d)
procedimentos para interrupção ou suspensão de serviços e
investigação; e) análise e monitoramento de trilhas de
auditoria; e) relacionamento com o público e com meios de
comunicação, se for o caso.

11002004 Todos os incidentes devem ser reportados à AC Raiz
imediatamente, a partir do momento em que for verificada a
ocorrência. Estes incidentes devem ser reportados de modo
sigiloso a pessoas especialmente designadas para isso.

DOC-ICP-02,
item 6.4.4.

11002005 Todos os ativos de processamento das entidades devem estar
relacionados no PCN.

DOC-ICP-02,
item 7.4.3.c.

11002006 Todo pessoal envolvido com o PCN deve receber um
treinamento específico para poder enfrentar estes incidentes. 

DOC-ICP-02,
item 13.2.3.

11002007 A AC responsável deve descrever os procedimentos de
notificação e recuperação a serem utilizados nos seguintes
casos: a) quando os recursos computacionais, software ou
dados estiverem corrompidos ou houver suspeita de
corrupção; b) na circunstância de revogação de certificados;
c) na circunstância de comprometimento da chave privada da
AC Responsável; d) após a ocorrência de um desastre natural
ou de outra natureza, antes do restabelecimento de um
ambiente seguro.

DOC-ICP-05,
item 4.8.1 a

4.8.4.

11002008 Em um processo de gerenciamento de riscos, que visa a
proteção dos serviços das entidades integrantes da ICP-
Brasil, os seguintes pontos principais devem ser
identificados: a) o que deve ser protegido; b) a análise de
riscos (contra quem ou contra o quê deve ser protegido); c)
avaliação de riscos (análise da relação custo/benefício).

DOC-ICP-02,
item 12.1.

11002009 A localização dos serviços baseados em sistemas de proteção
de acesso (firewall) deve ser resultante de uma análise de
riscos. No mínimo, os seguintes aspectos devem ser
considerados: a) requisitos de segurança definidos pelo
serviço; b) objetivo do serviço, público-alvo; c) classificação
da informação; d) forma de acesso; e) frequência de
atualização do conteúdo; f) forma de administração do
serviço e volume de tráfego.

DOC-ICP-02,
item 9.3.3.23.

11002010 O processo de gerenciamento de riscos deve ser revisto, no
máximo a cada 18 (dezoito) meses, pela própria entidade,
para prevenção contra riscos, inclusive àqueles advindos de
novas tecnologias, visando a elaboração de planos de ação
apropriados para proteção aos componentes ameaçados.

DOC-ICP-02,
item 6.2.
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c) Manter documentos armazenados e classificados

11003001 Toda a documentação fornecida ao pessoal deve estar
classificada segundo a política de classificação de informação
definida pela AC e deve ser mantida atualizada.

DOC-ICP-05,
item 5.3.8.2.

11003002 A informação deve ser protegida de acordo com o seu valor,
sensibilidade e criticidade. Para tanto, deve ser elaborado um
sistema de classificação da informação.

DOC-ICP-02,
item 9.2.1.

11003003 Os registros devem ser protegidos e armazenados de acordo
com a sua classificação, conforme a PS da ICP-Brasil.

DOC-ICP-05,
item 4.6.3.

11003004 As cópias dos documentos para identificação apresentadas no
momento da solicitação e da revogação de certificados e os
termos de titularidade e responsabilidade devem ser retidos,
no mínimo, por 10 (dez) anos a contar da data de expiração
ou revogação do certificado. 

DOC-ICP-05,
item 4.6.2.”b”.

11003005 A conexão com outros ambientes de rede e alterações internas
na  sua  topologia  e  configuração  devem  ser  formalmente
documentadas  e  mantidas,  de  forma  a  permitir  registro
histórico, e devem ter a autorização da administração da rede
e  da  gerência  de  segurança.  O  diagrama  topológico,  a
configuração e o inventário dos recursos devem ser mantidos
atualizados. 

DOC-ICP-02,
item 9.3.3.9.

11003006 A  impressão  de  documentos  sigilosos  deve  ser  feita  sob
supervisão do responsável. Os relatórios impressos devem ser
protegidos contra perda, reprodução e uso não-autorizado. 

DOC-ICP-02,
item 9.3.5.9.

11003007 As  cópias  de  segurança  deverão  seguir  os  períodos  de
retenção definidos para os registros dos quais são cópias. 

DOC-ICP-05,
item 4.6.4.2.

11003008 Deve  ser  mantido  arquivo  com  as  cópias  de  todos  os
documentos  utilizados  para  confirmação  da  identidade  de
uma organização e/ou de um indivíduo. Tais cópias poderão
ser mantidas em papel ou em forma digitalizada, observadas
as condições definidas no documento CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS  DE  SEGURANÇA  PARA  AS  ARs  da  ICP-
BRASIL. 

DOC-ICP-05,
item 3.1.1.4.

11003009 No caso de certificados A CF-e-SAT deve ser mantida toda a
documentação eletrônica utilizada no processo de validação e
confirmação  da  identificação  do  equipamento  SAT e  do
requisitante, observadas as condições definidas no documento
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE SEGURANÇA PARA
AS ARs DA ICP-BRASIL [1].

DOC-ICP-05,
item 3.1.1.4.1.
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2. Os processos nas AR – Autoridades de Registro estão assim distribuídos:

2.1. Atender solicitação e revogação de certificados, composto pelos subprocessos:

a) Identificar solicitante (presencial)

20101001 A solicitação feita pelo titular/candidato deve ser presencial. DOC-ICP-05
item 3.1.9.

20101002 Documentos obrigatórios de identificação, em suas versões
originais, do solicitante devem ser apresentados para  a
identificação presencial e realizada a coleta de biometria.

DOC-ICP-05
item 3.1.9 -

3.1.10 e 3.1.11.

20101003 A identidade do indivíduo deve ser confirmada pelo agente de
registro.

DOC-ICP-05
item 3.1.1.1.a.i.

20101004 A identidade da organização deve ser confirmada pelo agente
de registro.

DOC-ICP-05
item 3.1.1.1.a.ii.

20101005 O processo de validação realizado por agente de registro fora
do  ambiente  de  AR  deve  ser  feito  utilizando  ambiente
computacional  auditável  e  devidamente  registrado  no
inventário de hardware e software da AR.

DOC-ICP-05
item 3.1.1.2.

20101006 A solicitação  de  certificados  do tipo  A CF-e-SAT deve ser
validada.

DOC-ICP-05
item 3.1.1.1.

20101007 A  coleta  de  dados  biométricos  deve  ser  feita  de  forma
assistida  (acompanhada)  por  um agente  de  registro  (AGR).
Devem ser coletados, no mínimo, as biometrias da face e das
impressões digitais.

DOC-ICP-05.03,
item 1.3.

20101008 A  fotografia  frontal  da  face  deve  seguir  os  parâmetros
mínimos previstos DOC-ICP-05-03, item 2.1.

DOC-ICP-05-
03, item 2.1.

20101009 A  impressão  digital  deve  seguir  os  parâmetros  mínimos
previstos DOC-ICP-05-03, item 2.2.

DOC-ICP-05-
03, item 2.2.

b) Avaliar documentos originais e cópias

20102001 O termo de titularidade deve ser assinado pelo candidato a 
titular.

DOC-ICP-05
item

3.1.10.1.3.”c”

20102002 O  termo  de  titularidade  deve  ser  assinado  também  pelo
responsável  indicado  pela  organização,  quando se  tratar  de
certificado  para  PJ  ou  equipamento/aplicação  –  ADE-ICP-
05.B – PJ e EA, se for o caso.

DOC-ICP-05
item 4.1.1.”c”.

c) Confrontar dados de solicitação com documentos originais

20103001 1)  Os  dados  da  solicitação  de  certificado  devem  ser DOC-ICP-05
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conferidos com os documentos originais apresentados. item 3.1.1.1.a.iii.

d) Confrontar dados de solicitação com as cópias dos documentos

20104001 A validação dos dados dos certificados deve ser confirmada
pelo agente de registro.

DOC-ICP-05
item 3.1.1.1.b.

20104002 A verificação da solicitação de certificado deve ser efetuada
por agente de registro distinto do que executou a etapa de
validação.

DOC-ICP-05
item 3.1.1.1.b.i.

20104003 A verificação da solicitação de certificado deve ser realizada
em uma das instalações técnicas da AR. 

DOC-ICP-05
item 3.1.1.1.b.ii.

20104004 A verificação da solicitação de certificado deve ser realizada
somente após o recebimento das cópias dos documentos pela
instalação técnica de AR.

DOC-ICP-05
item 3.1.1.1.b.iii.

20104005 O  certificado  emitido  com  início  de  validade  futura  cuja
verificação não ocorra antes do início de validade deve ser
revogado automaticamente.

DOC-ICP-05
item 3.1.1.1.b.iv.

20104006 Os  processos  de  validação  e  verificação  de  solicitação  de
certificados devem ser registrados e assinados na solução de
certificação disponibilizada pela AC.

DOC-ICP-05
item 3.1.1.3.

e) Revogar certificados

20105001 A revogação de certificado será solicitada pelo titular, que 
será identificado.

DOC-ICP-05
itens 4.4.2.”a” e

4.4.3.2.

20105002 A identidade do indivíduo deve ser confirmada pelo agente de
registro.

DOC-ICP-05
item 3.4, DPC da

AC, item 3.4.

20105003 A identidade da organização deve ser confirmada pelo agente
de registro.

DOC-ICP-05
item 3.4, DPC da

AC, item 3.4.

f) Armazenar documentos

20106001 Os  documentos  que  compõem  o  dossiê  dos  titulares  de
certificado  devem ser  mantidos  em arquivo chaveado num
ponto de centralização preestabelecido.

DOC-ICP-05
item 3.1.1.4 e

DOC-ICP-03.01
item 6.2.3.

20106002 Os documentos digitalizados cujas cópias devam constar no
dossiê  do  titular  do  certificado  devem  ser  assinados
digitalmente com uso de certificado ICP-Brasil e arquivados

DOC-ICP-03.01
item 6.2.2.a.
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no ponto de centralização.

20106003 Todos  os  arquivos  que  compõem  um dossiê  do  titular  do
certificado devem ser organizados  de forma a permitir  sua
recuperação conjunta, para fins de fiscalização e auditoria.

DOC-ICP-03.01
item 6.2.2.c.

20106004 O diretório ou sistema onde são armazenados os documentos
digitalizados  do  dossiê  do  titular  do  certificado  deve  ser
protegido  contra  leitura  e  gravação,  dando  permissão  de
acesso  somente  aos  agentes  de  registro  ou  responsáveis
designados formalmente para trabalhar com os documentos.

DOC-ICP-03.01
item 6.2.2.d.

20106005 Procedimentos  de  cópias  e  recuperação  dos  documentos
digitalizados em caso de sinistro devem ser especificados.

DOC-ICP-03.01
item 6.2.2.e.

20106006 A AR deve ser capaz de determinar facilmente e a qualquer
momento o local onde se encontra cada dossiê de titular de
certificado que se encontra sob sua guarda.

DOC-ICP-03.01
item 6.2.6.

20106007 Os  pontos  de  centralização  dos  dossiês  de  titulares  de
certificados  devem atender  aos  requisitos  de  segurança  da
instalação técnica.

DOC-ICP-03.01
item 6.2.9.

g) Transportar documentos

20107001 A  remessa  ou  transmissão  do  dossiê  para  o  local  de
armazenamento definitivo deve ser feita por meio seguro, no
prazo  máximo  de  30  dias  corridos,  a  partir  da  geração  do
dossiê.

DOC-ICP-03.01
item 6.2.5.

2.2. Manter Recursos Humanos, composto pelos subprocessos:

a) Avaliar desempenho

20201001 O acompanhamento de desempenho das funções e avaliação
anual dos agentes de registro devem ser realizados.

DOC-ICP-03.01,
item 2.4.1 DOC-

ICP-02, item
7.3.5.1 e item

7.3.8.

b) Manter capacitação de pessoas

20202001 Todo agente de registro,  na ocasião de sua admissão,  deve
receber  treinamento  documentado,  em  princípios  e
mecanismos de segurança da informação.

DOC-ICP-03.01,
item 2.3, DOC-

ICP-02, item
6.1.2.

20202002 Todo  agente  de  registro  deve  manter-se  atualizado  sobre
eventuais mudanças tecnológicas nos sistemas da AC ou da

DOC-ICP-05,
item 5.3.4
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AR.

20202003 Todo agente de registro,  na ocasião de sua admissão,  deve
receber  treinamento  documentado,  em  reconhecimento  de
assinaturas  (grafotecnia)  e  validade  dos  documentos
apresentados.

DOC-ICP-03.01,
item 2.3.d.

20202004 Todo agente de registro,  na ocasião de sua admissão,  deve
receber  treinamento  documentado,  referente  ao  sistema  de
certificação em uso na AC.

DOC-ICP-03.01,
item 2.3.b.

c) Manter habilitação de Agentes de Registro

20203001 Antecedentes  criminais  dos  agentes  de  registro  devem ser
verificados no processo de admissão.

DOC-ICP-03.01,
item 2.2.1.b,

DOC-ICP-05,
item 5.3.2.1.a.

20203002 Situação  de  crédito  dos  agentes  de  registro  devem  ser
verificados no processo de admissão.

DOC-ICP-03.01,
item 2.2.1.c,

DOC-ICP-05,
item 5.3.2.1.b.

20203003 A habilitação  e  desabilitação  (se  for  o  caso)  do agente  de
registro  no  sistema  de  certificação  da  AC  deve  ser
formalizada e confirmada.

DOC-ICP-03.01,
itens 2.2.1.”j” e

“k”, e 2.2.2.”a” e
“b”

20203004 Os documentos de cada agente de registro que esteja atuando
ou que já atuou em AR deve ser armazenados em um dossiê.

DOC-ICP-03.01,
item 2.2.

20203005 Na  eventualidade  de  ação  não  autorizada  por  agente  de
registro, real ou suspeita, deve-se suspender o acesso dessa
pessoa  ao  sistema  de  certificação,  e  instaurar  processo
administrativo.

DOC-ICP-05,
item 5.3.6.

d) Admitir Agentes de Registro

20204001 Os agentes de registro devem ser funcionários ou servidores 
da própria organização credenciada ou candidata ao 
credenciamento como AR junto à ICP-Brasil.

DOC-ICP-03.01,
item 2.1.2, DOC-

ICP-02, item
7.3.1.2.

20204002 Entrevista  de  Admissão  dos  agentes  de  registro  deve  ser
realizada  e  formalizada  documentalmente  por  profissional
qualificado.

DOC-ICP-02,
item 7.3.4.

20204003 Pesquisa  do  histórico  de  empregos  anteriores  deve  ser
realizado para os candidatos a agente de registro.

DOC-ICP-02,
item 7.3.3,

DOC-ICP-03.01, 
item 2.2.1.d.
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20204004 Termos  de  compromisso  e  das  condições  do  perfil  que
ocuparão  devem ser  registrados  em contrato  ou  termo de
responsabilidade dos agentes de registro.

DOC-ICP-05,
item 5.3.

20204005 Nível de escolaridade do agente de registro. DOC-ICP-03.01,
item 2.2.1.e, 
DOC-ICP-05,
item 5.3.2.1.d.

20204006 Comprovante  de  residência  deve  ser  apresentado  no
processo de admissão de agentes de registro.

DOC-CP.03.01,
 item 2.2.1.e, 
DOC-ICP-05,
item 5.3.2.1.d.

e) Suspender, movimentar e desligar pessoas

20205001 Declaração,  antes  do  desligamento,  de  que  não  possui
qualquer  tipo  de  pendência  junto  às  diversas  unidades  que
compõem  a  entidade  deve  ser  firmada  pelo  empregado  ou
servidor

DOC-ICP-02,
item 7.3.10.

20205002 Credenciais,  identificações  e  acessos  físicos  e  lógicos  de
agentes  de  registro  desligados  ou  suspensos  devem  ser
revogados.

DOC-ICP-02,
item 7.3.9.

20205003 Entrevista  de  desligamento  de  agente  de  registro  deve  ser
realizada.

DOC-ICP-02,
item 7.3.11.

f) Manter dossiê de Agentes de Registro

20206001 Os dossiês de agentes de registro devem ficar armazenados
em um mesmo ponto de centralização da AR.

DOC-ICP-03.01,
item 6.2.

20206002 Antecedentes  criminais  dos  agentes  de registro devem ser
renovados por período (anual ou bianual) definido na DPC.

DOC-ICP-03.01,
item 2.4.2,

DOC-ICP-05,
item 5.3.2.1.a.

20206003 Situação  de  crédito  dos  agentes  de  registro  devem  ser
renovados  por  período  (anual  ou  bianual)  definido  nas
normas da ICP-Brasil.

DOC-ICP-03.01,
item 2.4.2,

DOC-ICP-05,
item 5.3.2.1.b.
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2.3. Manter segurança física, lógica e da informação

a) Manter inventário de ativos

20301001 O inventário de todos os ativos da AR deve ser mensalmente
atualizado.

DOC-ICP-02,
item 6.3 e item

8.2.12, 
DOC-ICP-03.01,
item 6.1.6 e item

6.1.7.

20301002 O inventário de ativos deve manter histórico das alterações e
ser assinado pelo responsável pela instalação técnica ou posto
provisório.

DOC-ICP-03.01,
item 6.1.6.

b) Manter análise de risco e PCN

20302001 Plano  de  Continuidade  de  Negócios  (PCN)  deve  ser
implementado e testado anualmente.

DOC-ICP-02,
item 6.4.1, item
13, DOC-ICP-

03.01, item
6.1.3, item 6.1.4,

DOC-ICP-05,
item 4.8.5.

20302002 O processo de gerenciamento de risco deve ser realizado e
revisto no máximo a cada 18 (dezoito) meses.

DOC-ICP-02,
item 6.2 e 12,

DOC-ICP-03.01,
item 6.1.3.

c) Manter documentos armazenados e classificados

20303001 Sistema de classificação da informação deve ser  elaborado
para  proteger  as  informações  de  acordo  com o  seu  valor,
sensibilidade e criticidade.

DOC-ICP-02,
item 9.2.1,

DOC-ICP-03.01,
item 6.1.1.

20303002 Cópias  atualizadas  dos  documentos  de  cada  Instalação
Técnica  ou  Posto  Provisório  de  AR  relacionados  no  item
6.1.2 do DOC-ICP-03-01 devem estar armazenados em um
dossiê.

DOC-ICP-03.01,
item 6.1.2.

20303003 Uma cópia do PCN deve estar armazenada em local seguro,
fora da sala da AR.

DOC-ICP-03.01,
item 6.1.5.

20303004 Dossiês dos titulares de certificados e da instalação técnica ou
posto provisório devem ser guardados, obrigatoriamente, em
armário chaveado, com acesso permitido somente aos agentes
de registro.

DOC-ICP-03.01,
item 6.2.1.

20303005 Caso a AR opte pela substituição da guarda física dos dossiês DOC-ICP-03.01,
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de  agente  de  registro  e  de  titulares  de  certificados  por
digitalização dos mesmos, os documentos cujas cópias devam
constar  nos  dossiês  devem  ser  digitalizados  e  assinados
digitalmente com certificado ICP-Brasil.

item 6.2.

20303006 Todos os arquivos digitais que compõem os dossiês devem
ser organizados de forma a permitir sua recuperação conjunta
e  devem  ter  proteção  contra  leitura  e  gravação,  com
permissão  de  acesso  somente  aos  agentes  de  registro  ou
responsáveis formalmente designados.

DOC-ICP-03.01,
item 6.2.

20303007 Os  dossiês  de  titulares  de  certificados,  em  papel  ou
digitalizados,  devem ser armazenados na própria instalação
técnica de AR, quando houver apenas uma instalação técnica;
em um dos pontos de centralização da AR, para aquelas que
possuam mais  de  uma  instalação  técnica;  ou  no  ponto  de
centralização da AC à qual a AR estiver vinculada.

DOC-ICP-03.01,
item 6.2.

20303008 A  remessa  ou  transmissão  do  dossiê  para  o  local  de
armazenamento definitivo deve ser feita por meio seguro no
prazo máximo de 30 dias  corridos,  da data  de geração do
dossiê.

DOC-ICP-03.01,
item 6.2.5.

20303009 A  AR  deve  utilizar  sistema  que  permita  determinar,
facilmente e a qualquer momento, o local onde se encontra
cada dossiê de titular de certificados que se encontra sob sua
guarda.

DOC-ICP-03.01,
item 6.2.6.

20303010 O  ponto  de  centralização  da  AR  para  armazenamento  de
dossiês  de  agentes  de  registro  e  dossiês  de  titulares  de
certificados deve atender as especificações de localização.

DOC-ICP-03.01,
item 6.2.7 e item

6.2.8.

d) Manter equipamentos protegidos contra ameaças

20304001 Os usuários  que necessitam de acesso aos  equipamentos  e
recursos da AR devem ser identificados e autenticados. 

DOC-ICP-02,
item 9.3.4.1 e
item 9.3.4.3,

DOC-ICP-03.01
item 4.1.2.a.

20304002 O sistema de controle de acesso aos equipamentos e recursos
da AR devem manter as habilitações atualizadas.

DOC-ICP-02,
item 9.3.4.2.

20304003 Autorizações de acesso de cada usuário aos equipamentos e
recursos da AR devem ser definidas de acordo com a função
exercida e protegido contra modificações não autorizadas.

DOC-ICP-02,
item 9.3.4.4 e
item 9.3.4.6.

20304004 As  senhas  devem  ser  protegidas  com  grau  de  segurança
compatível com a informação associada.

DOC-ICP-02,
item 9.3.4.7 a

9.3.4.13, 
DOC-ICP-03.01,
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item 4.1.2.b,
item 4.1.2.c.

20304005 As mídias,  quando não forem mais necessárias,  devem ser
eliminadas  de  forma  segura  e  os  procedimentos  para
eliminação segura devem estar formalizados. 

DOC-ICP-02,
item 9.3.5.12.

20304006 Os  procedimentos  de  combate  a  processos  destrutivos
(antivírus,  antitrojan  e  antispyware)  devem  estar
sistematizados  e  abranger  todos  os  equipamentos  de
computação.

DOC-ICP-02,
item 9.3.5.3;
item 9.3.6,

DOC-ICP-03.01,
item 4.1.1 e item

4.1.2.e.

20304007 Todas as estações de trabalho da AR devem possuir firewall
ativado, com permissões de acesso mínimo às atividades.

DOC-ICP-03.01,
item 4.1.2.f.

20304008 Estações de trabalho devem possuir proteção de tela acionada
no em conformidade com a análise de risco, com exigência
de senha do usuário para desbloqueio.

DOC-ICP-02,
item 9.3.4.13,

DOC-ICP-03.01,
item 4.1.2.g.

20304009 O  sistema  operacional  deve  ser  mantido  atualizado  com
aplicação de correções necessárias (patches, hotfix, etc). 

DOC-ICP-03.01,
item 4.1.2.h.

20304010 A  entidade  deve  utilizar  apenas  softwares  licenciados  e
necessários para a realização das atividades do usuário. 

DOC-ICP-03.01,
item 4.1.2.i.

20304011 Estações de trabalho devem impedir login remoto, via outro
equipamento ligado à rede de computadores utilizadas pela
AR, exceto para as atividades de suporte remoto.

DOC-ICP-03.01,
item 4.1.2.j.

20304012 Estações de trabalho devem utilizar a Data e Hora de Fonte
Confiável do Tempo (FCT).

DOC-ICP-03-01,
item 4.1.2.k.

20304013 A partir de 10/07/2014, o Módulo criptográfico utilizado para
geração e armazenamento de chaves assimétricas de usuário
final  deve  ser  homologado  pela  ICP-Brasil.  Para  Módulos
anteriores  a  esta  data,  devem  ser  observados  os  Padrões
Transitórios dispostos no DOC-ICP-01.01, item 3.

DOC-ICP-01.01,
item 3

e) Manter logs e trilhas de auditoria

20305001 Os logs de auditoria do sistema operacional devem registrar
os  acessos  aos  equipamentos  e  devem  ficar  armazenados
localmente por um período mínimo de 60 dias.

DOC-ICP-02,
item 9.2.3 e item

9.3.4.15, 
DOC-ICP-03.01,

item 4.1.3.

20305002 Os  logs  de  auditoria  do  sistema  operacional  devem  ser
analisados  em  caso  de  suspeitas  quanto  a  acessos  não
autorizados ou para dirimir dúvidas que possam surgir sobre

DOC-ICP-03.01,
item 4.1.4.
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a utilização dos equipamentos.

f) Manter segurança física

20306001 As Instalações Técnicas e os Postos Provisórios de uma AR
devem possuir equipamentos de prevenção de incêndio.

DOC-ICP-03.01,
item 3.2.a.

20306002 Os documentos mantidos na AR devem ser armazenados em
armários ou gabinetes com chave, de uso exclusivo da AR.

DOC-ICP-03.01,
item 3.2.b.

20306003 Os circuitos elétricos  de alimentação dos equipamentos  de
processamento de dados devem ser protegidos por no-break
ou estabilizadores de tensão.

DOC-ICP-03.01,
item 3.2.c.

20306004 Os circuitos  elétricos  e  lógicos  devem ser  protegidos  por
tubulação e/ou canaletas adequadas.

DOC-ICP-03.01,
item 3.2.d.

20306005 Instalação  Técnica  de  AR  em  ambiente  dedicado  deve
possuir  controle  de  acesso  permitindo  apenas  ingresso  de
agentes de registro e titulares de certificados.

DOC-ICP-03.01,
item 3.3.a.

20306006 Instalação  Técnica  de  AR  em  ambiente  dedicado  deve
possuir porta única de entrada, com fechadura que agregue
mecanismo  de  segurança  mais  sofisticado  que  modelos
simples de fechaduras. 

DOC-ICP-03.01,
item 3.3.b.

20306007 Instalação  Técnica  de  AR  em  ambiente  dedicado  deve
possuir  paredes  de  alvenaria  de  tijolos  ou semelhante  que
minimizem o risco de acesso não autorizado.

DOC-ICP-03.01,
item 3.3.c.

20306008 Instalação  Técnica  de  AR  em  ambiente  dedicado  deve
possuir iluminação de emergência.

DOC-ICP-03.01,
item 3.3.d.

20306009 Instalação Técnica de AR em ambiente compartilhado deve
possuir  vigilância  ostensiva  ou  monitoramento  por  CFTV,
este último com imagens mantidas por 60 dias em ambiente
seguro.

DOC-ICP-03.01,
item 3.4 e 3.5.

20306010 Instalação Técnica de AR em ambiente compartilhado deve
possuir controle de acesso ao prédio ou ao ambiente onde se
encontra a instalação técnica de AR. 

DOC-ICP-03.01,
item 3.4.b.

20306011 Modalidade de validação externa é permitida somente após
adaptação dos computadores móveis (a serem utilizados) ao
disposto no item 4.1.2 do DOC-ICP-03-01.

DOC-ICP-03.01,
item 3.8.

20306012 O ponto de centralização da AC e o ponto de centralização
da  AR devem possuir  requisitos  de  segurança  física  e/ou
lógica no mínimo equivalentes ao de uma instalação técnica
de AR. 

DOC-ICP-03.01,
item 6.2.9.
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g) Cumprir PS de AC

20307001 Empregados ou servidores devem cumprir  com os deveres
estabelecidos na Política de Segurança da AC ao qual está
vinculado.

DOC-ICP-02,
item 7.4.1.

20307002 A chefia  ou  responsável  pela  AR devem cumprir  com os
deveres  estabelecidos  na  Política  de  Segurança  da  AC ao
qual está vinculado.

DOC-ICP-02,
item 7.4.2 e item

7.4.3.

20307003 A gerência  de  segurança  da  AR  devem  cumprir  com  os
deveres  estabelecidos  na  Política  de  Segurança  da  AC ao
qual está vinculado.

DOC-ICP-02,
item 7.4.4.

20307004 Contrato  com  prestadores  de  serviço  deve  contemplar
cláusula  que  responsabilize  a  prestadora  quanto  ao
cumprimento da PS, normas e procedimentos.

DOC-ICP-02,
item 7.4.5.

h) Manter sistemas básicos

20308001 Os  agentes  de  registro  devem  utilizar  apenas  softwares
licenciados pelo fabricante nos equipamentos das entidades,
observadas  as  normas  da  ICP-Brasil  e  legislação  de
software.

DOC-ICP-02, 
item 9.3.5.7 e 
item 9.3.5.8.

2.4. Manter credenciamento de AR, composto pelos subprocessos:

a) Comunicar alterações operacionais e violação de normas

20401001 Acordos Operacionais previsto no item 3.2.5 do DOC-ICP-
03 devem possuir no mínimo as cláusulas descritas no item
8.2 do DOC-ICP-03-01. 

DOC-ICP-03.01, 
item 8.

20401002 Os acordos operacionais entre AR devem ser cientificados à
AC RAIZ. 

DOC-ICP-03, 
item 3.2.5.2.

20401003 Violações de diretrizes e normas técnicas da ICP-Brasil por
parte  de  PSS  operacionalmente  vinculada  devem  ser
comunicadas à AC o qual está vinculada. 

DOC-ICP-03, 
item 3.2.a.iii.

b) Regularizar não-conformidades identificadas

20402001 A entidade auditada deve cumprir, no prazo estipulado, as
recomendações para corrigir os casos de não-conformidade
com a  legislação  ou com as  políticas,  normas,  práticas  e
regras estabelecidas. 

DOC-ICP-08,
item 9.1.

c) Observar procedimentos para abertura de instalações técnicas e posto provisório

20403001 Instalações  Técnicas  de  AR  somente  poderão  emitir DOC-ICP-03,

ADE ICP-08.E – versão 3.0 52/73



   
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira

ADE-ICP-08.E

certificados  da  ICP-Brasil  após  o  devido  credenciamento
junto ao ITI.

itens 2.2.3 e 3.2.1,
e 

DOC-ICP-03.01,
itens 1.5 e 1.6.

20403002 Posto  Provisório  de  Instalações  Técnicas  de  AR somente
poderão emitir certificados da ICP-Brasil no período que se
inicia  da  autorização  de  funcionamento  até  a  data  de
encerramento.

DOC-ICP-03,
item 3.2.3.1,

DOC-ICP-03.01,
item 1.5.

d)  Observar procedimentos para encerramento de instalações técnicas e posto provisório

20404001 Instalações  Técnicas  de  AR  em  extinção  devem  realizar  os
procedimentos descritos no item 3.2.2 da DOC-ICP-03.

DOC-ICP-03,
item 3.2.2.

20404002 Postos  Provisórios de Instalações  Técnicas  de AR encerradas
devem  realizar  os  procedimentos  descritos  no  item  3.2.4  da
DOC-ICP-03. 

DOC-ICP-03,
item 3.2.4.

20404003 As AR em processo  de  descredenciamento  devem adotar  os
procedimentos descritos no item 4.2 do DOC-ICP-03. 

DOC-ICP-03,
item 4.2.

e) Manter requisitos de credenciamento

20405001 Qualquer  alteração  nos  atos  constitutivos,  estatuto,  contrato
social ou administradores nas AR devem ser comunicados à AC
a que está operacionalmente vinculada.

DOC-ICP-03,
item 3.2.a.i.

20405002 Candidatos ao credenciamento e entidades credenciadas na ICP-
Brasil devem atender e manter os critérios definidos no item 2.1
da DOC-ICP-03.

DOC-ICP-03,
item 2.1, e DOC-
ICP-03, item 3.3.

f) Credenciar PSS

20406001 A  atividade  de  identificação  e  autenticação  de  titulares  e
responsáveis pelos certificados não pode ser executado por PSS.

DOC-ICP-03, 
item 2.2.5.4.

g) Descredenciar PSS

20407001 Requerer à AC-Raiz o descredenciamento de PSS vinculado,
informando os motivos e a data prevista para encerramento das
atividades do PSS.

DOC-ICP-03,
item 4.4.2.1.

20407002 Cumprir determinação da AC-Raiz para descredenciar PSS. DOC-ICP-03,
item 4.4.2.2

20407003 Atualizar a página WEB informando o descredenciamento de
PSS e o credenciamento de novo PSS.

DOC-ICP-03,
item 4.4.2.3.”b”.i.
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20407004 Elaborar relatório descrevendo os procedimentos efetuados no
processo de descredenciamento de PSS, no prazo de 60 dias,
encaminhando-o à AC-Raiz.

DOC-ICP-03,
item

4.4.2.3.”b”.ii.

h) Manter procedimentos para extinção de AR

20408001 Elaborar  relatório  de  encerramento  de  atividades  que  será
encaminhado à AC Raiz.

DOC-ICP-03, 
item 4.2.3.”b”.v.

3. Os processos nos PSBio – Prestadores de Serviço Biométrico estão assim distribuídos:

3.1. Executar Fases do Ciclo Biométrico, composto pelos subprocessos:

a) Manter base biométrica
30101001 A base biométrica ICP-Brasil, sob responsabilidade dos PSBios

credenciados, será anônima. Esse anonimato é garantido pelo
fato  dos  registros  biométricos  estarem  associados  ao
identificador  de  registro  biométrico  (IDN)  único  para  cada
pessoa,  não  sendo  possível  ao  PSBio  relacionar  esse
identificador a nenhum dado biográfico da pessoa. 

DOC-ICP-05.03, 
item 1.2.

30101002 O PSBio deve garantir  a segregação entre a base biométrica
local da AC/PSS e a base biométrica do PSBio, mantendo o
anonimato da base no PSBio.

DOC-ICP-05.03, 
item 1.3.2.

30101003 A fotografia frontal da face deve seguir os parâmetros mínimos
previstos DOC-ICP-05-03, item 2.1.

DOC-ICP-05-03, 
item 2.1.

30101004 A  impressão  digital  deve  seguir  os  parâmetros  mínimos
previstos DOC-ICP-05-03, item 2.2.

DOC-ICP-05-03, 
item 2.2.

30101005 O PSBio deve armazenar os registros biométricos de impressão
digital  e  face,  tendo  cada  registro  vinculado  ao  IDN
(identificador de registro biométrico).

DOC-ICP-05-03, 
item 3.1.a.

30101006 O  PSBio  deve  ser  capaz  de  realizar  a  identificação  (1:N)
biométrico  de  impressão  digital  e  face,  garantindo  a
inexistência  de outro registro  com essas  biometrias  antes  da
inclusão de um novo registro.

DOC-ICP-05-03, 
item 3.1.b.

30101007 O PSBio deve ser capaz de fazer a verificação on-line (1:1) de
um  registro  por  meio  de  seu  IDN  durante  o  processo  de
emissão de um certificado digital;  caso não seja possível ser
realizado por meio das impressões digitais cadastradas para um
IDN, deve ser feito por meio da face.

DOC-ICP-05-03, 
item 3.1.c.

30101008 O PSBio  deve ser capaz de indexar, quando os requisitos da
coleta forem cumpridos, quatro/quatro, três/três, duas/duas ou

DOC-ICP-05-03, 
item 3.1.d.
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uma/uma impressão digital e a face, se necessário.

30101009 Quando não for possível a identificação (1:N) por impressão
digital, o reconhecimento facial deve ser utilizado para garantir
a unicidade do registro biométrico para aquele IDN.

DOC-ICP-05-03, 
item 3.1.e.

30101010 O  PSBio  deve  ser  capaz  de  identificar  as  irregularidades  e
duplicidades  dos  registros  e  prontamente  realizar  as
comunicações  para as entidades  biométricas  credenciadas,  se
for o caso, publicando essas informações para a AC/PSS que
solicitou o cadastramento, para os devidos encaminhamentos.

DOC-ICP-05-03, 
item 3.1.f.

30101011 Todo parâmetro crítico, cuja exposição indevida comprometa a
segurança  do  sistema  criptográfico  da  ICP-Brasil,  deve  ser
armazenado cifrado.

DOC-ICP-02, 
item 10.1.4.

30101012 O processo  de  transporte  de  chaves  criptográficas  e  demais
parâmetros do sistema de criptografia da ICP-Brasil devem ter
a integridade e o sigilo assegurados, por meio do emprego de
soluções criptográficas específicas.

DOC-ICP-02, 
item 10.3.1.

30101013 Os  dados,  as  informações  e  os  sistemas  de  informação  das
entidades  e  sob  sua  guarda  devem  ser  protegidos  contra
ameaças e ações não autorizadas, acidentais ou não, de modo a
reduzir riscos e garantir a integridade, sigilo e disponibilidade
desses bens.

DOC-ICP-02, 
item 9.2.2.

30101014 Informações  sigilosas,  corporativas  ou  que  possam  causar
prejuízo às entidades devem estar protegidas e não devem ser
enviadas para outras redes, sem proteção adequada.

DOC-ICP-02, 
item 9.3.3.17.

30101015 As informações armazenadas em meios eletrônicos devem ser
protegidas  contra  danos,  furtos  ou  roubos,  devendo  ser
adotados procedimentos  de backup,  definidos  em documento
específico.

DOC-ICP-02, 
item 9.3.5.4.

30101016 Proteção  lógica  adicional  (criptografia)  e  senhas  devem  ser
adotados para evitar o acesso não-autorizado às informações. 

DOC-ICP-02, 
item 9.3.2.5 e item
9.3.4.5.

30101017 O  sistema  utilizado  para  realizar  as  identificações  dos
requerentes  de um certificado digital  deve ter, no mínimo,  a
acurácia definida no DOC 05.03, item 3.1, alínea “i”.

DOC-ICP-05.03, 
item 3.1.i.

30101018 O  procedimento  de  substituição  da  chave  criptográfica
simétrica, incluindo a indexação dos IDNs recalculados, deve
ser  executado  num  prazo  máximo  de  15  (quinze)  dias,  de
maneira sincronizada entre as ACs e PSBios, de forma a não
causar indisponibilidades no sistema. 

DOC-ICP-05.04, 
item 4.

30101019 Após a  reindexação das  bases  de dados,  os  PSBios  deverão
excluir  permanentemente  qualquer  informação  indexada pelo
IDN gerado a partir da chave criptográfica simétrica anterior,

DOC-ICP-05.04, 
item 4.
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devendo a AC manter em seus registros a associação entre IDN
antigo e o novo.

b) Gerenciar transações biométricas
30102001 O PSBio deve tratar cada tipo de transação separadamente em

fila  única,  por  ordem  cronológica  de  solicitação,
independentemente de qual entidade (ACs ou outros PSBios),
devendo preservar as trilhas de auditoria para comprovação de
horário de chegada e saída das transações.

DOC-ICP-05-03,
item 3.

30102002 As requisições para os serviços de HUB devem seguir o padrão
assíncrono,  ou seja,  todas  as  respostas  devem ser  retornadas
pelo HUB que recebeu a solicitação quando o mesmo tiver a
informação disponível.

DOC-ICP-05-03,
item 3.2.1.

30102003 As  requisições  para  os  serviços  de  HUB  devem  utilizar  o
método POST, e seguir  as especificações previstas no  DOC-
ICP-05-03, item 3.2.1.

DOC-ICP-05-03,
item 3.2.1.

30102004 As  requisições  devem  utilizar  autenticação  dupla,  e  a
identificação do PSBio deve ser feita por meio do certificado
enviado  pelo  lado  cliente  (quem  originou  a  requisição).  O
identificador do PSBio deve estar presente no CN (Common
name)  do  certificado  e  o  certificado  deve  corresponder  ao
publicado para aquele PSBio.

DOC-ICP-05-03,
item 3.2.3.

30102005 O  PSBio  deve  possuir  uma  interface  para  receber  as
notificações  de  fraude/irregularidade  de  um  IDN  e  de
notificação de finalização de um cadastro. 

DOC-ICP-05-03,
item 3.3.4.

30102006 Sempre  que  um  PSBio  finalizar  uma  transação  de
cadastramento  ou  atualização  de  um  determinado  IDN,  o
PSBio  responsável  pelo  IDN  deve  enviar  a  notificação  de
finalização  de  cadastro   para  todos  os  outros  PSBios,
identificando o novo status para aquele IDN.

DOC-ICP-05-03,
item 3.3.4.

30102007 Sempre que uma AC responsável pelo IDN finalizar a análise
de irregularidade deve enviar uma notificação de fraude para
que o IDN utilizado na irregularidade seja liberado e o seu real
detentor possa executar o cadastro biométrico.

DOC-ICP-05-03,
item 3.3.4.

30102008 O fluxo padrão de uma consulta ou cadastramento de biometria
exige  que  o  PSBio  consulte  os  diretórios  em  busca  da
existência do IDN em um dos PSBios, se o IDN for localizado,
deve  ser  executada  uma verificação  biométrica  1:1  entre  os
PSBio.

DOC-ICP-05-03,
item 3.4.

30102009 Todo PSBio deve verificar  em intervalos  de hora em hora a
lista  de  operações  de  consulta  1:N  pendentes  em  todos  os
PSBios  e  executar,  se  necessário,  as  ações  especificadas  no

DOC-ICP-05-03,
item 3.5.
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item 3.3.3 do DOC-ICP-05-03.

30102010 Sempre que uma transação de cadastramento ou de atualização
é executada, as informações da transação são repassadas para
todos  os  PSBios  para  que  a  busca  1:N  seja  executada.  No
término do cadastramento, o PSBio que recebeu a transação de
cadastramento/atualização deve incluir em seu diretório o IDN
com data  e  hora  da  inserção/atualização  e  número único  da
transação que o originou (TCN).

DOC-ICP-05-03,
item 3.7.

30102011 Uma  transação  biométrica  de  cadastramento  deve  ser
composta, no mínimo, por: IDN associado ao requerente a ser
cadastrado,  destinatário da transação, responsável pela  coleta
dos dados, data de coleta dos dados, local de coleta dos dados,
imagens de impressões digitais dos dedos e imagem frontal de
face do cidadão a ser cadastrado.

DOC-ICP-05-03,
item 8.3.1.

30102012 Uma transação biométrica de consulta deve ser composta pelos
seguintes dados: IDN associado ao requerente a ser verificado,
destinatário  da transação,  responsável  pela  coleta  dos dados,
data de coleta dos dados, local de coleta dos dados e imagem
frontal  de  face  ou  imagem  de  impressão  digital  de  um dos
dedos cadastrados.

DOC-ICP-05-03,
item 8.3.2.

30102013 A biometria da face só deve ser utilizada caso o indivíduo não
tenha qualidade de comparação ou tenha sua impressão digital
temporariamente ou definitivamente comprometida.

DOC-ICP-05-03,
item 8.3.2.

30102014 Uma  transação  biométrica  de  verificação  deve  formatar  os
dados  mencionados  em  formato  ANSI/NIST,  seguindo  o
formato definido no DOC-ICP-05-03, item 8.3.2.

DOC-ICP-05-03,
item 8.3.2.

30102015 Uma operação de atualização biométrica deve ser composta, no
mínimo,  por:  IDN associado ao requerente  a  ser cadastrado,
destinatário  da transação,  responsável  pela  coleta  dos dados,
data  de coleta  dos dados e  local  de coleta  dos dados.  Além
disso,  deve  conter  no  mínimo  uma  (ou  mais)  biometrias
previstas no item 8.3.3 do DOC-ICP-05-03.

DOC-ICP-05-03,
item 8.3.3.

30102016 As transações  de  atualização,  devem ser  precedidas  de  uma
transação  de  verificação,  que  valide  pelo  menos  uma  das
biometrias do registro existente.

DOC-ICP-05-03,
item 8.3.3.

30102017 Durante  o  processo  de  atualização,  os  dados  biométricos
enviados na transação devem sobrepor os já existentes, e caso
alguma biometria não seja enviada, os dados anteriores devem
ser mantidos. Deve ser realizado o processo de busca 1:N em
todas as novas biometrias enviadas na transação.

DOC-ICP-05-03,
item 8.3.3.

30102018 Uma  transação  biométrica  de  atualização  deve  formatar  os
dados  mencionados  em  formato  ANSI/NIST,  seguindo  o
formato definido no DOC-ICP-05-03, item 8.3.3.

DOC-ICP-05-03,
item 8.3.3.
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30102019 Qualquer  transação  biométrica  que  falhar  em  sua  execução
deve  enviar  uma  resposta  de  erro  em  formato  ANSI/NIST,
seguindo o formato definido no DOC-ICP-05-03, item 8.3.4.

DOC-ICP-05-03,
item 8.3.4.

c) Manter HUB Biométrico e Serviço de Diretório
30103001 O HUB biométrico, utilizado pelo PSBio, deve ter interface de

comunicação que faça uso dos padrões especificados no DOC-
ICP-05.03.

DOC-ICP-05-03,
item 3.2.a.

30103002 No HUB biométrico o tráfego de informações deve ocorrer por
meio  de  transações  biométricas  especificadas  no  DOC-ICP-
05.03 e  deve  utilizar  canal  seguro de  comunicação  (HTTPS
com dupla autenticação por certificado digital).

DOC-ICP-05-03,
item 3.2.b.

30103003 O HUB Biométrico não é autorizado a guardar qualquer tipo de
informação biográfica de indivíduos que possam ser vinculados
às biometrias cadastradas.

DOC-ICP-05-03,
item 3.2.c.

30103004 O HUB Biométrico  deve  suportar  as  transações  biométricas
especificadas  no  DOC-ICP-05.03  e  a  comunicação  de
irregularidades para as AC/PSS.

DOC-ICP-05-03,
item 3.2.d.

30103005 O  HUB  Biométrico  deve  garantir  a  inexistência  de  dados
biométricos divergentes para um mesmo IDN.

DOC-ICP-05-03,
item 3.2.e.

30103006 Em geral,  o HUB retorna os erros de forma assíncrona.  Em
algumas situações  específicas,  o erro é  gerado em tempo de
execução  da  requisição.  Em  ambos  os  casos,  devem  ser
seguidas  as  definições  previstas  no  DOC-ICP-05-03,  item
3.2.2.

DOC-ICP-05-03,
item 3.2.2.

30103007 O serviço  de  diretório  deve  ser  oferecido  por  cada  um dos
HUBs/PSBio como um mecanismo  rápido  de  consultas,  e  é
crítico  para  a  manutenção  da  consistência  das  bases
biométricas.

DOC-ICP-05-03,
item 3.3.

30103008 O serviço de diretório deve prover cinco operações básicas: 
a.  Acusar  a  existência  ou  não  de  um  IDN  dentro  no
PSBio e a lista de biometrias cadastradas;
b. Lista de transações pendentes;
c. Solicitar reenvio de operações pendentes;
d. Listar os IDNs de seus registros;
e. Receber notificação de mudança de status de um IDN.

DOC-ICP-05-03,
item 3.3.

30103009 Para evitar excesso de tráfego de dados, a operação de listagem
de buscas 1:N pendentes retornara no máximo 1000 registros.
Caso o PSBio possua uma fila maior que 1000 registros para
tratar,  deve  fazer  o  tratamento  dos  primeiros  1000  registros
enviados.

DOC-ICP-05-03,
item 3.3.2.
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30103010 Ao retornar  de  uma  falha,  o  PSBio  deve  executar  todas  as
operações que estiverem pendentes junto a outros PSBios, que
podem  ser  buscas  1:N  pendentes,  finalizações  de  cadastro
pendentes e notificações de fraude pendentes.

DOC-ICP-05-03,
item 3.3.3.

30103011 Quando  o  PSBio  precisar  criar,  recompor  ou  atualizar  seu
cache,  deverá  consultar  a  lista  de IDNs dos demais  PSBios.
Para cada registro que necessitar de inserção ou atualização no
cache,  o  PSBio  deverá  solicitar  o  reenvio  da  transação  de
cadastramento (1:N) ao PSBio que tem o registro desejado. 

DOC-ICP-05-03,
item 3.3.5.

30103012 Uma operação para recomposição do cache deve ser sinalizada
no campo adequado para que o PSBio que tem o registro saiba
que não precisa aguardar resposta para essa transação.

DOC-ICP-05-03,
item 3.3.5.

30103013 As requisições  para os serviços  de diretório  devem seguir  o
padrão  síncrono,  ou  seja,  todas  as  respostas  devem  ser
retornadas na mesma requisição/resposta, utilizando o método
POST. Deve-se utilizar a versão 1.1 ou superior do protocolo
HTTP.

DOC-ICP-05-03,
item 3.3.6.1.

30103014 Em um serviço de diretório os erros devem ser retornados com
um HTTP Status Code 200, seguidos de uma mensagem JSON
conforme o padrão descrito no DOC-ICP-05-03, item 3.3.6.3.

DOC-ICP-05-03,
item 3.3.6.3.

30103015 Os PSBios que implementam o cache devem possuir os dois
mecanismos  previstos  no  DOC-ICP-05-03,  item  3.7,  para
garantir a consistência e a manutenção do conteúdo de cache.

DOC-ICP-05-03,
item 3.7.

30103016 Para  que  o  Sistema  Biométrico  ICP-Brasil  funcione  em
condições normais é preciso que todos os PSBios credenciados
estejam  disponíveis.  A  falha  em  um  PSBio  implica  na
paralisação  das  operações  de  cadastramento,  obrigando  o
sistema  a  operar  em  contingência.  Nessa  situação  deve  ser
observado o fluxo previsto no DOC-ICP-05-03, item 3.8.

DOC-ICP-05-03,
item 3.8.

3.2. Manter segurança lógica e rede, composto pelos subprocessos:

a) Manter controle de acesso a rede
30201001 Os  PSBios  devem  enviar  ao  ITI  a  topologia  de  rede  de

comunicação com as AC/PSS e demais PSBios que compõe o
Sistema Biométrico da ICP-Brasil.

DOC-ICP-05-03,
item 3.2, Nota.

30201002 A conexão com outros ambientes de rede e alterações internas
na  sua  topologia  e  configuração  devem  ser  formalmente
documentadas  e  mantidas,  de  forma  a  permitir  registro
histórico, e devem ter a autorização da administração da rede e
da  gerência  de  segurança.  O  diagrama  topológico,  a
configuração e o inventário dos recursos devem ser mantidos

DOC-ICP-02,
item 9.3.3.9.
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atualizados. 

30201003 O  tráfego  das  informações  no  ambiente  de  rede  deverá  ser
protegido contra danos ou perdas, bem como acesso, uso ou
exposição indevidos.

DOC-ICP-03.02, 
item 5.a.

30201004 Não poderão ser admitidos acessos do mundo externo a rede
interna do PSBio. As tentativas de acessos externos deverão ser
inibidas  e  monitoradas  por  meio  de  aplicativos  que  criem
barreiras  e  filtros  de  acesso,  assim  como  mecanismos  de
detecção de intrusão.

DOC-ICP-03.02, 
item 5.b.

30201005 Deverão ser  aplicados  testes  de  segurança  na  rede  interna  e
externa com aplicativos especializados com periodicidade de,
no mínimo, uma vez a cada 3 meses. Os testes na rede deverão
ser documentados e as vulnerabilidades detectadas corrigidas.

DOC-ICP-03.02, 
item 5.c.

b) Manter logs e trilhas de auditoria
30202001 Todo equipamento do PSBio deverá ter log ativo e seu horário

sincronizado com uma fonte confiável de tempo.
DOC-ICP-03.02,
item 4.f.

30202002 As informações como log, trilhas de auditoria (das transações e
coletas  biométricas),  registros  de  acesso  (físico  e  lógico)  e
imagens deverão ter cópia de segurança cujo armazenamento
será de 6 anos.

DOC-ICP-03.02,
item 4.g.

30202003 Todos  os  registros  de  eventos  (logs,  trilhas  de  auditorias  e
imagens)  deverão ser analisados,  no mínimo,  mensalmente e
um relatório deverá ser gerado com assinatura do responsável
pelo  PSBio.  Todos  os  registros  da  transação  biométrica  por
parte  do PSBio deverão ser guardados por um período de 6
anos.

DOC-ICP-03.02,
item 11.

30202004 A hora utilizada pelo PSBio será fornecida pela AC RAIZ, por
meio do serviço Network Time Protocol - NTP, descrito pela
RFC 5905.

DOC-ICP-07.01,
item 1.

30202005 O PSBio deve obter  a  hora UTC do serviço disponibilizado
pelo ITI, para sincronizar seus servidores de tempo.

DOC-ICP-07.01,
item 1.1.

c) Manter controle de acesso lógico
30203001 O acesso lógico ao ambiente computacional do PSBio se dará,

no mínimo,  mediante usuário individual  e senha,  que deverá
ser trocada periodicamente.

DOC-ICP-03.02,
item 4.a.

30203002 Todos os equipamentos do parque computacional deverão ter
controle de forma a permitir somente o acesso lógico a pessoas
autorizadas.

DOC-ICP-03.02,
item 4.b.

30203003 Os  equipamentos  deverão  ter  mecanismos  de  bloqueio  de DOC-ICP-03.02,
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sessão inativa. item 4.c.

30203004 O PSBio deverá ter explícita a política de cadastro, suspensão e
remoção  de  usuários  em  seu  ambiente  computacional.  Os
usuários  deverão  estar  cadastrados  em perfis  de  acesso  que
permitam privilégio mínimo para realização de suas atividades.

DOC-ICP-03.02,
item 4.d.

30203005 Os usuários especiais (a exemplo do root e do administrador)
de sistemas operacionais,  de banco de dados e de aplicações
em geral  devem ter  suas  senhas  segregadas  de forma que o
acesso lógico a esses ambientes se dê por, pelo menos, duas
pessoas autorizadas.

DOC-ICP-03.02,
item 4.e.

30203006 Os  softwares  dos  sistemas  operacionais,  os  antivírus  e
aplicativos de segurança devem ser mantidos atualizados. 

DOC-ICP-03.02,
item 4.h.

d) Manter equipamentos protegidos de ameaças

30204001 O tráfego das informações no ambiente de rede deve ser
protegido contra danos ou perdas, bem como acesso, uso ou
exposição indevidos, incluindo-se o "Efeito Tempest".

DOC-ICP-02, 
item 9.3.3.1.

30204002 Deve ser providenciado firewall no perímetro externo da rede. DOC-ICP-02, 
item 9.3.3.19.

30204003 Os sistemas de certificação devem ser dispostos em segmentos
de rede que devem ser isolados por meios diversos, como por
exemplo: a) utilizando virtual “lans” (“vlan”); b) utilizando
“firewall”  na conexão externa do segmento; c)  utilizando
artifícios de roteamento.  A ativação da rede deve respeitar a
ordem prevista no DOC-ICP-02, item 9.3.3.26.

DOC-ICP-02, 
itens 9.3.3.26 e  
9.3.3.27.

30204004 Ativos de processamento da rede, a exemplo de “switches”  e
roteadores, quando possuírem recursos básicos de segurança
como acesso mediante senhas e outros, devem ser configurados
para utilizá-los, visando reforçar seus controles de segurança.

DOC-ICP-02, 
itens 9.3.3.3 e 
9.3.3.4.

30204005 As configurações de ativos de rede devem ser corrigidas
quando da ativação dos equipamentos.

DOC-ICP-02, 
item 9.3.3.4.

30204006 Nos computadores pessoais, devem ser adotadas medidas para
combate de vírus, realização de backups, controle de acesso e
uso de software não autorizado.

DOC-ICP-02, 
item 9.3.5.3.

30204007 Em todos os equipamentos devem ser sistematizados
procedimentos para combate a processos destrutivos (vírus,
“worms” e cavalos-de-tróia).

DOC-ICP-02, 
item 9.3.6.

30204008 Implementar controles  de  segurança nos servidores da AC DOC-ICP-05, 
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envolvidos diretamente com os processos de emissão,
expedição, distribuição, revogação ou gerenciamento de
certificados, conforme  estabelecido  no  DOC-ICP-05,  item
6.5.1.3. 

item 6.5.1.3.

30204009 As ferramentas de detecção de intrusos devem ser implantadas
para monitorar  as redes críticas,  alertando periodicamente os
administradores das redes sobre as tentativas de intrusão. 

DOC-ICP-02, 
item 9.3.3.30.

3.3. Manter Infraestrutura, composto pelos subprocessos:

a) Manter nível de serviço
30301001 O  PSBio  deve  possuir  desempenho,  escalabilidade  e

disponibilidade, com SLA mínimo de 99,5% (resguardadas as
janelas programadas de manutenção) ao mês, para atender toda
a demanda da ICP-Brasil.

DOC-ICP-05-03,
item 3.1.g.

30301002 O PSBio deve manter um ambiente segregado de homologação
para  os  testes,  com  as  ACs  e  PSBios,  de  tecnologia  e
interconexão  necessários  para  operação  do  sistema  e
atendimento  às  normas  da ICP-Brasil,  com SLA mínimo de
95,5% ao mês.

DOC-ICP-05-03,
item 3.1.h.

b) Manter energia elétrica
30302001 A alimentação elétrica da rede local de computadores deve ser

separada da rede elétrica convencional.
DOC-ICP-02,
item 9.3.3.14.

30302002 Deverão  ser  providenciados  mecanismos  para  garantir  a
continuidade  do  fornecimento  de  energia  nas  áreas  críticas,
mantendo os ativos críticos de informação em funcionamento
até que todos os processos e dados sejam assegurados caso o
fornecimento de emergência se esgote.

DOC-ICP-03.02,
item 3.1.1.3.j.

30302003 O PSBio deverá conter dispositivos de prevenção e controle de
incêndios,  temperatura,  umidade,  iluminação  e  oscilação  na
corrente elétrica em todo seu ambiente físico.

DOC-ICP-03.02,
item 3.1.1.3.f.

c) Manter controle de acesso físico
30303001 Acesso aos componentes de infraestrutura física como quadro

de energia, comunicações e cabeamentos deve ser restrito ao
pessoal autorizado.

DOC-ICP-02,
item 8.2.10.

30303002 Todas as pessoas que transitam nas instalações integrantes da
ICP-Brasil  devem  utilizar  alguma  forma  visível  de

DOC-ICP-02,
item 8.2.14.
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identificação (por exemplo: crachá).

30303003 O ambiente  físico  do  PSBio  deverá  conter  dispositivos  que
autentiquem e registrem o acesso de pessoas informando data e
hora desses acessos.

DOC-ICP-03.02,
item 3.1.1.3.a.

30303004 O PSBio deverá conter imagens que garantam a identificação
de pessoas quando do acesso físico em qualquer parte de seu
ambiente.

DOC-ICP-03.02,
item 3.1.1.3.b.

30303005 É  mandatório  o  sincronismo  de  data  e  hora  entre  os
mecanismos de segurança física garantindo a trilha de auditoria
entre dispositivos de controle de acesso físico e de imagem.

DOC-ICP-03.02,
item 3.1.1.3.c.

30303006 Todos  que  transitam  no  ambiente  físico  do  PSBio  deverão
portar crachás de identificação, inclusive os visitantes.

DOC-ICP-03.02,
item 3.1.1.3.d.

30303007 Só  é  permitido  o  trânsito  de  material  de  terceiros  pelos
ambientes  físicos  do  PSBio  mediante  registro,  garantindo  a
trilha de auditoria com informações de onde o material passou,
a data e hora que ocorreu o trânsito e quem foi o responsável
por sua manipulação.

DOC-ICP-03.02, 
item 3.1.1.3.e.

30303008 Em caso de inoperância dos sistemas automáticos, o controle
de acesso físico deverá ser realizado provisoriamente por meio
de um livro de registro onde constará quem acessou, a data,
hora e o motivo do acesso.

DOC-ICP-03.02, 
item 3.1.1.3.i.

30303009 Sistemas de segurança para acesso físico deverão ser instalados
para controlar e auditar o acesso aos sistemas de certificação.

DOC-ICP-02,
item 8.2.3

30303010 Controles  duplicados  sobre  o  inventário  e  cartões/chaves  de
acesso  deverão  ser  estabelecidos.  Uma  lista  atualizada  do
pessoal que possui cartões/chaves deverá ser mantida.

DOC-ICP-02,
item 8.2.4.

30303011 Chaves criptográficas sob custódia do responsável deverão ser
fisicamente  protegidas  contra  acesso  não autorizado,  uso  ou
duplicação.

DOC-ICP-02, 
item 8.2.5.

30303012 Perdas de cartões/chaves de acesso deverão ser imediatamente
comunicadas  ao  responsável  pela  gerência  de  segurança  da
entidade.  Ele  deverá  tomar  as  medidas  apropriadas  para
prevenir acessos não autorizados.

DOC-ICP-02,
item 8.2.6.

30303013 A entrada e saída de instalações  críticas,  sensíveis ou partes
dedicadas, deverão ser automaticamente registradas com data e
hora definidas e serão revisadas diariamente pelo responsável
pela  gerência  de  segurança  da  informação  nas  entidades  da
ICP-Brasil e mantidas em local adequado e sob sigilo.

DOC-ICP-02,
item 8.2.9.

30303014 Acesso  de  visitantes  aos  ambientes  da  AC  devem  ser
registrados e supervisionados.

DOC-ICP-02,
item 8.2.15.

30303015 Devem  ser  adotadas  proteções  físicas  adicionais  para  os DOC-ICP-02,
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recursos de rede considerados críticos. item 9.3.3.11.

30303016 O PSBio de  manter  pelo menos  4 (quatro)  níveis  de acesso
físico aos diversos ambientes do PSBio.

DOC-ICP-03.02,
item 3.1.1.1.

30303017 O primeiro nível – ou nível 1 – deverá situar-se após a primeira
barreira  de  acesso  às  instalações  do  PSBio.  O  ambiente  de
nível  1  dos  PSBio  da  ICP-Brasil  desempenha  a  função  de
interface  com  cliente  ou  fornecedores  que  necessitam
comparecer ao PSBio.

DOC-ICP-03.02,
item 3.1.1.1.1.

30303018 O segundo nível  –  ou  nível  2  –  será  interno  ao  primeiro  e
deverá requerer a identificação individual das pessoas que nele
entram. Esse será o nível mínimo de segurança requerido para
a execução de qualquer processo operacional ou administrativo
do PSBio. A passagem do primeiro para o segundo nível deverá
exigir identificação por meio eletrônico e o uso de crachá.

DOC-ICP-03.02,
item 3.1.1.1.2.

30303019 O ambiente  de  nível  2  deverá  ser  separado  do  nível  1  por
paredes divisórias de escritório, alvenaria ou pré-moldadas de
gesso  acartonado.  Não  deverá  haver  janelas  ou  outro  tipo
qualquer de abertura para o exterior, exceto a porta de acesso.

DOC-ICP-03.02,
item 3.1.1.1.2.a.

30303020 O acesso ao nível 2 deverá ser permitido apenas a pessoas que
trabalhem  diretamente  com  as  atividades  de  serviços
biométricos  ou  ao  pessoal  responsável  pela  manutenção  de
sistemas e equipamentos do PSBio, como administradores de
rede e técnicos de suporte de informática. Demais funcionários
do PSBio ou do possível ambiente que esta compartilhe não
deverão acessar este nível.

DOC-ICP-03.02,
item 3.1.1.1.2.b.

30303021 Excetuados os casos previstos em lei, o porte de armas não será
admitido nas instalações do PSBio, a partir do nível 2. A partir
desse nível, equipamentos de gravação, fotografia, vídeo, som
ou  similares,  bem  como  computadores  portáteis,  terão  sua
entrada controlada e somente poderão ser utilizados mediante
autorização formal e sob supervisão.

DOC-ICP-03.02,
item 3.1.1.1.2.d.

30303022 O  terceiro  nível  –  ou  nível  3  –  deverá  situar-se  dentro  do
segundo e será o primeiro nível a abrigar material e atividades
sensíveis da operação do PSBio. Qualquer atividade relativa à
Transação Biométrica Digital deverá ser realizada nesse nível.
Somente pessoas autorizadas poderão permanecer nesse nível.

DOC-ICP-03.02,
item 3.1.1.1.3.

30303023 No  terceiro  nível  deverão  ser  controladas  tanto  as  entradas
quanto  as  saídas  de  cada  pessoa  autorizada.  Dois  tipos  de
mecanismos de controle deverão ser requeridos para a entrada
nesse  nível:  algum  tipo  de  identificação  individual,  como
cartão  eletrônico,  e  identificação  biométrica  ou  digitação  de
senha;

DOC-ICP-03.02,
item 3.1.1.1.3.a.

30303024 As paredes que delimitam o ambiente de nível 3 deverão ser de DOC-ICP-03.02,
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alvenaria  ou  material  de  resistência  equivalente  ou  superior.
Não deverá haver janelas  ou outro tipo qualquer de abertura
para o exterior, exceto a porta de acesso.

item 3.1.1.1.3.b.

30303025 Caso  o  ambiente  de  Nível  3  possua  forro  ou  piso  falsos,
deverão  ser  adotados  recursos  para  impedir  o  acesso  ao
ambiente  por  meio  desses,  tais  como  grades  de  ferro
estendendo-se das paredes até as lajes de concreto superior e
inferior.

DOC-ICP-03.02,
item 3.1.1.1.3.c.

30303026 Deve haver uma porta única de acesso ao ambiente de nível 3,
que  abra  somente  depois  que  o  funcionário  tenha  se
autenticado eletronicamente no sistema de controle de acesso.
A  porta  deverá  ser  dotada  de  dobradiças  que  permitam  a
abertura  para  o  lado externo,  de  forma  a  facilitar  a  saída  e
dificultar a entrada no ambiente, bem como de mecanismo para
fechamento automático, para evitar que permaneça aberta mais
tempo do que o necessário.

DOC-ICP-03.02,
item 3.1.1.1.3.d.

30303027 Poderão  existir  no  PSBio  vários  ambientes  de  nível  3  para
abrigar e segregar, quando for o caso:

i. equipamentos de produção e cofre de armazenamento;
ii.  equipamentos  de  rede  e  infraestrutura  (firewall,
roteadores, switches e servidores).

DOC-ICP-03.02,
item 3.1.1.1.3.e.

30303028 O terceiro  nível  avançado  –  ou  nível  3.1  –,  no  interior  ao
ambiente  de  nível  3,  deverá  compreender  pelo  menos  um
gabinete reforçado trancado, que abrigará o banco com a base
de dados biométrico da ICP-Brasil.

DOC-ICP-03.02,
item 3.1.1.1.4.

30303029 Para garantir a segurança do material armazenado, os gabinetes
deverão obedecer às seguintes especificações mínimas:

i.  ser  feitos  em  aço  ou  material  de  resistência
equivalente;
ii. possuir tranca com chave.

DOC-ICP-03.02,
item 3.1.1.1.4.a.

30303030 Todos os servidores e elementos de infraestrutura e proteção do
segmento  de  rede,  tais  como  roteadores,  hubs,  switches  e
firewalls devem:

a) operar em ambiente com segurança equivalente, no
mínimo, ao nível 3 citado neste documento;
b) possuir acesso lógico restrito por meio de sistema de
autenticação e autorização de acesso.

DOC-ICP-03.02,
item 3.1.1.2.

3.4. Manter recursos humanos, composto pelos subprocessos:

a) Avaliar desempenho
30401001 Acompanhar  o  desempenho  e  avaliar  periodicamente  os

empregados  ou  servidores  com  o  propósito  de  detectar  a
DOC-ICP-02,
item 7.3.5.1.
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necessidade de atualização técnica e de segurança.

30401002 Dar  aos  empregados  ou  servidores  das  entidades  acesso  às
informações,  mediante  o  fornecimento  de  instruções  e
orientações sobre as medidas e procedimentos de segurança.

DOC-ICP-02,
item 7.3.5.2.

30401003 Deve ser realizado processo de avaliação de desempenho da
função que documente a observação do comportamento pessoal
e  funcional  dos  empregados,  a  ser  realizada  pela  chefia
imediata dos mesmos.

DOC-ICP-02,
item 7.3.8.1.

30401004 Deverão ser motivo de registro atos, atitudes e comportamentos
positivos  e  negativos  relevantes,  verificados  durante  o
exercício profissional do empregado.

DOC-ICP-02,
item 7.3.8.2.

30401005 Os  comportamentos  incompatíveis,  ou  que  possam  gerar
comprometimentos  à  segurança,  deverão  ser  averiguados  e
comunicados à chefia imediata.

DOC-ICP-02,
item 7.3.8.3.

30401006 As chefias imediatas assegurarão que todos os empregados ou
servidores tenham conhecimento e compreensão das normas e
procedimentos de segurança em vigor.

DOC-ICP-02,
item 7.3.8.4.

b) Manter capacitação de pessoas
30402001 A comprovação  da  capacidade  técnica  do  pessoal  envolvido

nos serviços prestados pelo PSBio deverá estar à disposição
para eventuais auditorias e fiscalizações.

DOC-ICP-03.02,
item 2.b.

30402002 Todo o pessoal deve receber as informações necessárias para
cumprir adequadamente o que está determinado na PS.

DOC-ICP-02,
item 6.1.3.

30402003 Um  programa  de  conscientização  sobre  segurança  da
informação deverá ser implementado para assegurar que todo o
pessoal seja informado sobre os potenciais riscos de segurança
e exposição a que estão submetidos os sistemas e operações
das entidades. Especialmente,  o pessoal envolvido ou que se
relaciona  com os  usuários  deve estar  treinado sobre  ataques
típicos de engenharia social, como proceder e como se proteger
deles.

DOC-ICP-02,
item 6.1.4.

30402004 Deve ser definido um processo pelo qual será apresentada aos
empregados, servidores e prestadores de serviço a Política de
Segurança e as normas e procedimentos relativos ao trato de
informações  e/ou  dados  sigilosos,  com  o  propósito  de
desenvolver  e  manter  uma  efetiva  conscientização  de
segurança, assim como instruir o seu fiel cumprimento.

DOC-ICP-02,
item 7.3.7.
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c) Manter habilitação de pessoas
30403001 O PSBio deverá  ter  uma Política  de  Gestão  de Pessoas  que

disponha  sobre  os  processos  de  contratação,  demissão,
descrição de cargos, avaliação de desempenho e capacitação.

DOC-ICP-03.02,
item 2.a. 

30403002 O pessoal do PSBio, e contratados, deverão possuir um dossiê
contendo os documentos previstos no DOC-ICP-03.02, item 2,
alínea “g”. 

DOC-ICP-03.02,
item 2.g. 

30403003 Não serão admitidos estagiários no exercício fim das atividades
do PSBio. 

DOC-ICP-03.02, 
item 2.h.

30403004 O  empregado,  funcionário  ou  servidor  assinará  termo  de
compromisso  assumindo  o  dever  de  manter  sigilo,  mesmo
quando desligado, sobre todos os ativos de informações e de
processos das entidades integrantes da ICP-Brasil.

DOC-ICP-02,
item 7.3.1.3.

30403005 As responsabilidades  pela  segurança  física  dos  sistemas  das
entidades  deverão  ser  definidos  e  atribuídos  a  indivíduos
claramente identificados na organização.

DOC-ICP-02, 
item 8.2.1.

30403006 Os usuários e administradores do sistema de controle de acesso
devem  ser  formal  e  expressamente  conscientizados  de  suas
responsabilidades,  mediante  assinatura  de  termo  de
compromisso.

DOC-ICP-02,
item 9.3.4.16.

30403007 Os processos que envolvem as chaves criptográficas utilizadas
nos  sistemas  criptográficos  da  ICP-Brasil  deverão  ser
executados  por  um número  mínimo  e  essencial  de  pessoas,
assim como devem estar submetidos a mecanismos de controle
considerados adequados pelo CG ICP-Brasil.

DOC-ICP-02,
item 10.2.1.

30403008 As  pessoas,  a  que  se  refere  o  item  anterior,  deverão  ser
formalmente designadas pela chefia competente, conforme as
funções a serem desempenhadas  e o correspondente grau de
privilégios,  assim  como  terem  suas  responsabilidades
explicitamente definidas.

DOC-ICP-02,
item 10.2.2.

d) Admitir pessoas
30404001 A entrevista  de Admissão deve ser realizada por profissional

qualificado,  com  o  propósito  de  confirmar  e/ou  identificar
dados não detectados ou não confirmados, durante a pesquisa
para a sua admissão. 

DOC-ICP-02,
item 7.3.4.1.

30404002 Avaliar, na entrevista inicial,  as características  de interesse e
motivação do candidato, sendo que as informações veiculadas
na entrevista  do candidato só deverão ser aquelas de caráter
público. 

DOC-ICP-02,
item 7.3.4.2.

30404003 Deve ser elaborada pesquisa do histórico da vida pública do DOC-ICP-02,
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candidato, com o propósito de levantamento de seu perfil. item 7.3.3.

30404004 Devem ser adotados critérios rígidos para o processo seletivo
de candidatos, com o propósito de selecionar, para os quadros
das  entidades  integrantes  da  ICP-Brasil,  pessoas
reconhecidamente  idôneas  e  sem  antecedentes  que  possam
comprometer a segurança ou credibilidade das entidades.

DOC-ICP-02,
item 7.3.1.1.

e) Suspender, movimentar e desligar pessoas

30405001 Os procedimentos deverão ser documentados e implementados
para garantir que quando o pessoal contratado ou prestadores
de  serviços  sejam transferidos,  remanejados,  promovidos  ou
demitidos,  todos  os  privilégios  de  acesso  aos  sistemas,
informações  e  recursos  sejam  devidamente  revistos,
modificados ou revogados.

DOC-ICP-02,
item 6.1.5.

30405002 O acesso de ex-empregados às instalações, quando necessário,
será  restrito  às  áreas  de  acesso  público,  sua  credencial,
identificação,  crachá,  uso  de  equipamentos,  mecanismos  e
acessos físicos e lógicos devem ser revogados.

DOC-ICP-02,
item 7.3.9.

30405003 O  empregado  ou  servidor  firmará,  antes  do  desligamento,
declaração de que não possui qualquer tipo de pendência junto
às  diversas  unidades  que  compõem  a  entidade,  devendo-se
checar junto à unidade de Recursos Humanos e quantas mais
unidades forem necessárias a veracidade das informações.

DOC-ICP-02,
item 7.3.10.

30405004 Quando da demissão, deverão ser acrescentados ao Dossiê do
empregado ou servidor as evidências de exclusão dos acessos
físico e lógico nos ambientes do PSBio e a declaração assinada
de  que  não  possui  pendências,  conforme  previsto  no  item
7.3.10 do DOC-ICP-02.

DOC-ICP-03.02,
item 2.i.

30405005 Deverá ser realizada entrevista de desligamento para orientar o
empregado  ou  servidor  sobre  sua  responsabilidade  na
manutenção do sigilo de dados e/ou conhecimentos sigilosos de
sistemas críticos aos quais teve acesso durante sua permanência
nas entidades. 

DOC-ICP-02, 
item 7.3.11.

3.5. Manter credenciamento de PSBio, composto pelos subprocessos:

a) Regularizar não-conformidades identificadas

30501001 Cabe  à  entidade  auditada  cumprir,  no  prazo  estipulado  no
relatório de auditoria, as recomendações para corrigir os casos
de  não-conformidade  com a  legislação  ou  com as  políticas,
normas, práticas e regras estabelecidas.

DOC-ICP-08,
item 9.1.
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b) Comunicar mudanças operacionais e violação de normas

30502001 A  entidade  credenciada  para  desenvolver  as  atividades  de
PSBio  deverá,  via  cadeia  hierárquica,  comunicar  ao  ITI
violação, de que tenha conhecimento, das diretrizes e normas
técnicas da ICPBrasil.

DOC-ICP-03,  item
3.5.a.ii.

30502002 A  entidade  credenciada  para  desenvolver  as  atividades  de
PSBio  deverá,  via  cadeia  hierárquica  comunicar  ao  ITI
qualquer alteração na sua Política de Segurança – PS.

DOC-ICP-03,  item
3.5.a.iii.

30502003 O  PSBio  deverá  ter  procedimentos  formais  de  apuração  e
responsabilização  em  caso  de  descumprimento  das  regras
estabelecidas  pelas  suas  políticas  ou  pelas  normas  da
ICPBrasil.

DOC-ICP-03.02,
item 2.f.

c) Manter requisitos de manutenção de credenciamento
30503001 Os PSBios deverão ser entidades com capacidade técnica para

realizar a identificação biométrica  de acordo com os padrões
internacionais de uso e as regras estabelecidas na ICP-Brasil.

DOC-ICP-03, 
item 2.1.5.

30503002 Os  candidatos  ao  credenciamento  como  PSBios  devem
apresentar a relação de eventuais candidatos ao credenciamento
para desenvolver as atividades de PSS, ter sede administrativa
localizada no território nacional e ter instalações operacionais e
recursos  de  segurança  física  e  lógica  compatíveis  com  a
atividade de identificação biométrica, localizadas no território
nacional, ou contratar PSS que as possua.

DOC-ICP-03, 
item 2.1.5.

30503003 As solicitações dos candidatos ao credenciamento como PSBio
na ICP-Brasil  serão encaminhadas  ao ITI,  por intermédio da
cadeia  hierárquica,  mediante  a  apresentação dos  documentos
relacionados no DOC-ICP-03, item 2.2.6.1.1. 

DOC-ICP-03,
item 2.2.6.1.1.

30503004 Após o recebimento da solicitação de credenciamento pelo ITI,
o  PSBio  terá  o  prazo  de  trinta  dias  o  formulário  de
Requerimento de Auditaria, declarando estar em conformidade
com todos os requisitos exigidos.

DOC-ICP-03,
item 2.2.6.2.1.

30503005 A  entidade  credenciada  para  desenvolver  as  atividades  de
PSBio  deverá,  via  cadeia  hierárquica,  comunicar  ao  ITI
qualquer alteração em seus atos constitutivos, estatuto, contrato
social ou administradores.

DOC-ICP-03,
item 3.5.a.i.

30503006 A  entidade  credenciada  para  desenvolver  as  atividades  de DOC-ICP-03,
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PSBio deverá, via cadeia hierárquica,  encaminhar ao ITI, até o
dia  15  (quinze)  de  dezembro  de  cada  ano,  cronograma  das
auditorias a serem realizadas durante o ano seguinte.

item 3.5.b.

30503007 A  entidade  credenciada  para  desenvolver  as  atividades  de
PSBio  deverá,  via  cadeia  hierárquica,  encaminhar  ao  ITI
relatórios de auditorias em até 30 (trinta) dias após a conclusão
das mesmas.

DOC-ICP-03,
item 3.5.c.

30503008 A  entidade  credenciada  para  desenvolver  as  atividades  de
PSBio deve manter conformidade com os Requisitos Mínimos
de Segurança PSBio na ICP-Brasil, DOC-ICP-03.02.

DOC-ICP-03.02,
item 01.

30503009 Caso ocorra uma ou mais das hipóteses previstas no item 4.5.1
do DOC-ICP-03 o PSBio deve ser descredenciado.

DOC-ICP-03,
item 4.5.1

d) Manter condições fisco-tributárias e econômico-financeiras

30504001 O PSBio  deve manter as mesmas condições de qualificação
quando  do  credenciamento,  quais  sejam:  Relativos  a  sua
regularidade fiscal: a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas – CNPJ; b) Prova de inscrição no cadastro
de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao
domicílio  ou  sede  do  candidato,  pertinente  ao  seu  ramo  de
atividade  e compatível  com o objeto contratual;  c)  Prova de
regularidade  junto  à  Fazenda  Pública  Federal,  Estadual  e
Municipal  do  domicílio  ou  sede  do  candidato,  ou  outra
equivalente,  na  forma da lei;  e  d)  Prova de  regularidade  do
candidato junto à Seguridade Social  e ao Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço – FGTS, demonstrando situação regular
no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

DOC-ICP-03, 
Anexo V, item 2.

30504002 O PSBio  deve manter as mesmas condições de qualificação
quando  do  credenciamento,  quais  sejam:  Relativos  à  sua
qualificação econômico-financeira: a) Parecer de Contador que
possua certidão emitida pelo Cadastro   Nacional de Auditores
Independentes (CNAI), afirmando que o candidato se encontra
em boa situação financeira  para a execução das atividades a
que  se  propõe,  junto  à  ICP-Brasil.  b)  Certidão  negativa  de
falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa  jurídica,  ou  de  execução  patrimonial,  expedida  no
domicílio do requerente.

DOC-ICP-03, 
item 2.1 alínea c e
Anexo V, item 3.

e) Manter e cumprir a Política de Segurança - PS do PSBio

30505001 Todos os empregados devem possuir conhecimento da PS do DOC-ICP-02, 
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PSBio que a deve divulgar. item 6.1.2.

30505002 Os empregados, as chefias e os prestadores de serviços devem
conhecer os deveres e as responsabilidades definidas na PS.

DOC-ICP-02, 
item 7.4.1 a 7.4.5.

30505003 Os procedimentos de combate a processos destrutivos (vírus,
cavalo-de-tróia e worms ) devem estar sistematizados e devem
abranger máquinas servidoras, estações de trabalho,
equipamentos portáteis e microcomputadores stand alone.

DOC-ICP-02, 
item 9.3.6.

3.6. Manter segurança da informação, composto pelos subprocessos:

a) Manter inventário de ativos

30601001 Todos os ativos das entidades integrantes da ICP-Brasil devem
ser inventariados,  classificados,  permanentemente atualizados
pela  própria  entidade,  e  possuírem  gestor  responsável
formalmente designado.

DOC-ICP-02,
item 6.3.

30601002 O inventário de todo o conjunto de ativos de processamento
deve  ser  registrado  e  mantido  atualizado,  no  mínimo,
mensalmente.

DOC-ICP-02,
item  8.2.12  e
9.3.5.10.

30601003 O inventário sistematizado de toda a estrutura que serve como
base  para  manipulação,  armazenamento  e  transmissão  dos
ativos  de  processamento  deve  estar  registrado  e  mantido
atualizado  em intervalos  de tempo  definidos  pelas  entidades
participantes da ICP-Brasil.

DOC-ICP-02,
item 9.2.5.

30601004 Os computadores pessoais, servidores e dispositivos de rede, e
seus  respectivos  softwares,  deverão  estar  inventariados  com
informações que permitam a identificação inequívoca;

DOC-ICP-03.02,
item 3.1.1.3.h.

b) Manter Plano de Continuidade do Negócio

30602001 Um  Plano  de  Continuidade  do  Negócio  –  PCN  deverá  ser
implementado e testado no PSBio,  pelo menos uma vez por
ano,  para  garantir  a  continuidade  dos  serviços  críticos  ao
negócio  em  caso  de  inoperância  total  ou  parcial  de  seu
ambiente.

DOC-ICP-03.02,
item  10  e  DOC-
ICP-02,  item
6.4.1.

30602002 Todos  os  incidentes  deverão  ser  reportados  à  AC  Raiz
imediatamente,  a partir do momento em que for verificada a
ocorrência.  Estes  incidentes  devem  ser  reportados  de  modo
sigiloso a pessoas especialmente designadas para isso.

DOC-ICP-02,
item 6.4.4.

30602003 Todo  pessoal  envolvido  com  o  Plano  de  Continuidade  de DOC-ICP-02,

ADE ICP-08.E – versão 3.0 71/73



   
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira

ADE-ICP-08.E

Negócio  deve  receber  um treinamento  específico  para  poder
enfrentar estes incidentes.

item 13.2.3.

c) Manter documentos armazenados

30603001 A informação deve ser protegida de acordo com o seu valor,
sensibilidade e criticidade. Para tanto, deve ser elaborado um
sistema de classificação da informação.

DOC-ICP-02,
item 9.2.1.

30603002 Toda informação gerada e custodiada pelo PSBio deverá ser
classificada  segundo  o  seu  teor  crítico  e  grau  de
confidencialidade,  de  acordo  com  sua  própria  Política  de
Classificação de Informação.

DOC-ICP-03.02,
item 7.a.

30603003 A classificação da informação no PSBio deverá ser realizada
independente da mídia onde se encontra armazenada ou o meio
pelo qual é trafegada;

DOC-ICP-03.02,
item 7.b.

30603004 A  impressão  de  documentos  sigilosos  deve  ser  feita  sob
supervisão do responsável. Os relatórios impressos devem ser
protegidos contra perda, reprodução e uso não-autorizado. 

DOC-ICP-02,
item 9.3.5.9.

30603005 Todo pessoal envolvido nos projetos coordenados pelo PSBio,
do próprio quadro ou contratado, deverá assinar um termo, com
garantias  jurídicas,  que  garanta  o  sigilo  das  informações
internas e de terceiros, mesmo após a demissão ou o término do
contrato.

DOC-ICP-03.02,
item 2.c.

30603006 O  termo  de  sigilo  da  informação  deverá  conter  cláusula
explícita de responsabilização nos casos de quebra de regras ou
regulamentos da ICP-Brasil.

DOC-ICP-03.02,
item 2.d.

30603007 Aplicar-se-á  o  termo  de  sigilo  de  informações  a  quaisquer
outras entidades que porventura tenham acesso as informações
internas  e  de  terceiros  originárias  dos  projetos  coordenados
pelo PSBio.

DOC-ICP-03.02,
item 2.e.

30603008 Todo  material  crítico  inservível,  descartável  ou  não  mais
utilizável  deverá  ter  tratamento  especial  de  destruição,
garantindo o sigilo das informações lá contidas. O equipamento
enviado para manutenção deverá ter seus dados apagados, de
forma irreversível, antes de ser retirado do ambiente físico do
PSBio;

DOC-ICP-03.02,
item 3.1.1.3.g.

d) Salvaguarda de Ativos da Informação

30604001 O PSBio deverá, em sua Política de Segurança da Informação,
definir  como  será  realizada  a  salvaguarda  de  ativos  de
informação  no  formato  eletrônico,  também  denominado

DOC-ICP-03.02,
item 8.a.
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backup.

30604002 b) A salvaguarda de ativos da informação deverá ter descrita as
formas de execução dos seguintes processos:

i. Procedimentos de backup;
ii. Indicações de uso dos métodos de backup;
iii. Tabela de temporalidade;
iv. Local e restrições de armazenamento e salvaguarda em
função da fase de uso;
v. Tipos de mídia;
vi. Controles ambientais do armazenamento;
vii. Controles de segurança;
viii. Teste de restauração de backup.

DOC-ICP-03.02,
item 8.b.

30604003 O  PSBio  deverá  ter  política  de  recebimento,  manipulação,
depósito e descarte de materiais de terceiros.

DOC-ICP-03.02,
item 8.c.
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