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sIdentidade Digital

Como os certificados digitais estão facilitando a vida das pessoas

Esta segunda edição do livro Identidade Digital, revista e ampliada, oferece 

aos leitores, além do conhecimento em Certificação Digital, uma visão mais 

abrangente, ilustrando como esta tecnologia ganhou mais adeptos em um  

curto espaço de tempo.

A Certificação Digital é a tecnologia que traz autenticidade, segurança, 

agilidade, legalidade e privacidade na transmissão de informações no meio 

eletrônico. 

Por meio de uma linguagem fácil, você saberá:

O que é um certificado digital?

Como obtê-lo? 

Onde utilizá-lo?

Além de perceber que a sua utilização já está mais próxima do que você 

imagina.

Todas as suas dúvidas podem ser respondidas aqui. A sua porta de entrada  

para o mundo da Certificação Digital.
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Há cerca de um ano, a primeira 

edição do livro sobre Certificação 

Digital foi distribuída país afora em uma 

tiragem surpreendente: dois milhões de 

exemplares. O livro, chamado “Identidade 

Digital”, também foi traduzido para o 

espanhol e publicado em outros países da 

América do Sul. 

Seu sucesso, pode-se dizer assim, 

está relacionado com a maneira simples 

e direta na qual aborda um assunto 

tecnológico relativamente novo e de 

complexas explicações científicas. Porém, 

todo este aparato que envolve segurança 

nas transações digitais está se tornando 

uma realidade cada vez mais presente e 

muitas pessoas já sentem a necessidade 

de compreender de vez suas funções.

O que mudou neste período de 

um ano? Bem, se um ano é um espaço 

relativamente grande para a maioria dos 

avanços na denominada INFOERA (período 

em que vivemos), nesta seara tecnológica 

é uma distância ainda maior, pois pode-se 

evoluir muito em 12 meses. Então, se os 

termos Identidade Digital, Certificado Digital 

ou Certificação Digital - nome que damos 

ao recurso tecnológico - já não assustam 

mais, é hora de darmos um novo passo: 

humanizar todo este conceito de bytes. 

Hoje, a Identidade Digital tem um 

“DNA”. Aos bytes da tecnologia somam-se 

Apresentação as funcionalidades que nós descobrimos 

a cada dia e que podemos dar para essa 

maravilhosa ferramenta de segurança. O 

“nós” aqui é composto por você, usuário 

comum da Identidade Digital, pelo chefe 

de TI que coloca em prática estruturas mais 

seguras de comunicação com o uso da 

Certificação Digital, pelo contador que tem 

seu trabalho incrivelmente facilitado pelo 

uso simples da tecnologia, pelos escritórios 

de advocacia que ganharam agilidade no 

seu trabalho, e assim por diante. Podemos 

listar muitos outros exemplos, aliás, esta é 

a razão deste segundo livro, mostrar como 

a Certificação Digital ganhou adeptos neste 

curto espaço de tempo. 

A complexidade tecnológica da 

Certificação Digital não se reproduz no 

seu uso prático do dia-a-dia, como prova 

o grande número de novos usuários. 

Certificação Digital hoje é para a vida real. 

Se o primeiro livro já não era voltado 

para especialistas em tecnologia este, 

menos ainda. Queremos com os relatos aqui 

apresentados que os leitores se inspirem 

a aderir às facilidades possibilitadas pela 

Certificação Digital em termos de segurança 

e praticidade de vida, e de produtividade no 

caso de empresas. Uma vez que o uso do 

computador já está mais do que comum, 

todos nós só temos a ganhar com este 

mundo eletrônico mais seguro. 

Sérgio Kulikovsky

Presidente

Certisign Certificadora Digital
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Introdução

 

Freqüentemente documentos de identificação passam por reformulações a fim de 

atender às novas exigências de segurança. E isso acontece no mundo todo. No Brasil, 

estamos às voltas com um novo passaporte, que começou a ser emitido no início de 

2007. Ele ganhou novas cores e outros 16 itens de segurança. A própria Polícia Federal 

explica em seu site os motivos da mudança: “... em razão da necessidade do Brasil 

se adequar às normas internacionais e implementar um documento de viagem mais 

seguro, que propiciasse ao cidadão brasileiro maior credibilidade internacional”. 

E o mesmo acontece com sua Identidade Digital. Para que você entenda melhor, 

Identidade Digital, ou melhor, Certificado Digital é um documento eletrônico seguro, 

que permite ao seu portador executar, de maneira muito mais rápida e sigilosa, 

operações corriqueiras do dia-a-dia como: assinatura de documentos, movimentação 

de conta bancária, compromissos públicos e declaração de imposto de renda. O seu 

status de “item de necessidade” deve-se exatamente a essas características: praticidade, 

segurança e privacidade de suas informações.

Porém, é importante já distinguir que a identificação digital não é simplesmente a 

transposição de uma cópia de sua assinatura em papel para o meio eletrônico, como por 

exemplo, por meio de um scanner (aparelho que copia e transfere dados em papel para a 

forma digital). O processo de assinatura no meio eletrônico, nesses moldes, nada mais é 

do que uma “assinatura digitalizada”, que não fornece nenhuma segurança quanto à sua 

validade e autenticidade. Por sua vez, a assinatura digital, que faz parte do Certificado 

Digital, é concebida a partir de processos matemáticos e tecnológicos seguros. Esta sim tem 

validade legal. E quem não quer facilitar a vida e se sentir mais seguro hoje em dia?
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A Identidade Digital se faz necessária 

hoje, isto mesmo, tempo presente, 

para que você possa adequar-se às 

exigências de segurança do seu dia-a-

dia, que passam inevitavelmente pelo seu 

computador. E como o passaporte novo, 

a Identidade Digital dá credibilidade às 

suas ações. Quem se relaciona com você 

por questões de trabalho sabe que pode 

confiar em suas informações. Quem tem 

uma empresa, de um simples escritório de 

contabilidade a um grande banco, ganha 

não só segurança, até o momento única 

e praticamente inviolável, mas tempo e 

agilidade para os negócios, que em outras 

palavras tem como resultado redução de 

custos e ganho maior. Simples assim.

Bem, você deve estar imaginando que 

Paranóia moderna: segurança

Pode-se dizer que uma das principais 

paranóias de nosso tempo refere-se 

às questões de segurança. A sensação 

geral é que nunca se viveu de forma tão 

apreensiva como atualmente.  

As crescentes e rápidas evoluções de 

conhecimento e tecnologia a que somos 

submetidos de forma freqüente são, natu-

ralmente, mais alguns desencadeadores de 

insegurança. 

Nós sofremos, cada vez mais, com a 

dose excessiva de informações recebidas. 

A quantidade imensa de notícias sobre o 

mundo virtual, que é preciso assimilar, 

acaba por gerar um estranhamento desse 

universo. Em vez de sentir alívio pelos 

benefícios que esses avanços trazem, opta-

se, freqüentemente, por não conhecer ou 

utilizar as facilidades do meio eletrônico 

como se poderia. Entretanto, quando se 

presta atenção nesse mundo eletrônico, 

percebe-se que propiciar segurança é um 

de seus principais focos. A preocupação 

em proteger a integridade e o sigilo de 

dados que trafegam por esse meio é o 

centro das atenções dos que atuam no 

setor tecnológico.

Se o mundo físico, ou “mundo de ti-

jolo e concreto” como também é definido, 

está cheio de ameaças, o mundo eletrôni-

a segurança do novo passaporte é garantida 

pela Polícia Federal, mas e no caso da sua 

Identidade Digital? Além de estar sob 

controle do Instituto Nacional de Tecnologia 

da Informação (ITI – autarquia vinculada 

à Casa Civil da Presidência da República), 

neste caso, a garantia é dada pelos 

componentes tecnológicos de segurança 

da Identidade Digital, tais como os 16 itens 

do passaporte, ou da impressão digital do 

seu RG. Portanto, a segurança da Identidade 

Digital acontece devido ao uso de uma 

complexa estrutura de criptografia, que 

garante a idoneidade de seus dados. E esta 

estrutura tecnológica, claro, é embasada 

legalmente *(Medida Provisória 2.200) e sua 

emissão gerenciada pelo Instituto Nacional 

de Tecnologia da Informação.

Marco Regulatório da Certificação Digital

O Governo Federal regulamentou a Certificação Digital, através da Medida Provisória 

2200-2 (24/08/01), que confere presunção de validade jurídica aos documentos eletrônicos; 

e institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Assim toda a transação 

eletrônica assinada com certificados digitais emitidos por Autoridades Certificadoras 

credenciadas pela ICP-Brasil tem a validade jurídica de um documento físico.

co inexoravelmente também sofre com a 

atuação dos mesmos adversários: ladrões, 

falsificadores, spammers (pessoas que 

disparam milhares de e-mails de propa-

ganda sem autorização), desenvolvedores 

de vírus e por aí afora. Os criminosos são 

velhos conhecidos. A forma de atuação é 

que mudou. 

O meio eletrônico passa a ser um novo 

lugar para o exercício de atividades criminosas, 

e suas ameaças não são tão diferentes assim 

do mundo físico. A metodologia, essa sim, 

é bem diferente. E sofisticada. Ao invés de 

instrumentos para roubar documentos e 

talão de cheque, o criminoso do mundo 

eletrônico pode manipular conexões digitais 

para acessar banco de dados e informações 

pessoais sigilosas.

Alarmes e trancas já não garantem 

tanta proteção às pessoas. Contudo, se no 

mundo físico a diminuição da insegurança 

é algo muito mais complexo, no mundo 

eletrônico as soluções de segurança se 

apresentam de forma mais ágil e eficiente. 

Como no “mundo de tijolo e concreto”, o 

importante é estar sempre atento às novas 

opções de segurança. 

Em um lugar onde existem estatísticas 

para quase tudo, como os Estados Unidos, 

o número de pessoas que tiveram seus 
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Drama moderno: falta de tempo

Se segurança é a paranóia moderna, 

podemos dizer que a falta de tempo é o 

drama moderno. As exigências e as pressões 

crescentes do mercado de trabalho, em 

conjunto com o aumento do caos urbano, 

como congestionamentos e filas por toda à 

parte, fazem com que tenhamos cada vez 

menos tempo para as atividades do dia-a-dia.   

Todo esse cenário leva a uma busca 

por soluções práticas para a administração 

do cotidiano. Aqui, as facilidades do mundo 

eletrônico também são grandes aliadas. 

Você deve se perguntar: como 

uma identidade digital pode trazer mais 

segurança e praticidade para a sua vida? Ou 

mais provável ainda: o que é uma identidade 

digital? 

A imagem que provavelmente vem 

à mente, quando esse é o assunto, deve 

ser a dos filmes que trazem espiões e 

militares fazendo uso de inventivos aparatos 

tecnológicos em suas missões.    

 

dados pessoais “roubados” na Web, 

inclusive dados bancários, somaram mais 

de 11% em 2004, de acordo com dados do 

Better Business Bureau e Javelin Strategy & 

Research. Embora a proporção de fraudes 

seja muito maior e mais fácil no “mundo 

de tijolo e concreto”, esse é um índice que 

já não passa despercebido. 

Mesmo sem estatísticas precisas 

sobre o número de pessoas, no Brasil, que 

passa pelo mesmo problema, sabe-se que a 

segurança nas transações virtuais encabeça 

hoje a lista de prioridades de governo e 

empresas quando o assunto é investimento 

em tecnologias da informação.

Não por acaso, os bancos são 

os que mais estão atentos a esse tipo 

de problema. A identidade digital, 

que pode ajudar a diminuir os riscos 

do uso indevido de dados pessoais 

dos clientes, provavelmente deve 

ser adotada em larga escala pelas 

instituições financeiras brasileiras, em 

curtíssimo prazo. Essa é uma evolução 

tecnológica que traz muitos benefícios 

para os correntistas de banco. Diretores 

de grandes instituições financeiras 

nacionais já declararam à imprensa que 

o uso da identidade digital é realmente 

um processo irreversível, e um grande 

aliado na prevenção de fraudes. Além, 

claro, da tão almejada maior segurança 

No entanto, as utilidades desse novo 

documento são várias e você perceberá 

aqui a importância de contar com uma 

identidade digital.

E claro, você verá também que o pro-

cesso para a confecção dessa identidade 

digital pode, novamente, remeter-lhe às 

imagens de filmes clássicos de espiona-

gem, já que envolvem termos como cripto-

grafia, chaves secretas, entre outros.

Essas informações tecnológicas, 

embora não sejam fundamentais para o 

manuseio de seu documento eletrônico, 

são importantes para que você possa 

compreender, de forma mais abrangente, 

como ele funciona.

Quanto mais aplicações e usos você 

tiver para a sua identidade digital, maior 

será o seu entendimento sobre seus 

termos e funções técnicas, que, longe de 

parecerem um bicho-de-sete-cabeças, se 

tornarão cada vez mais simples.

para a troca de informações pessoais e 

de trabalho, o uso da identidade digital 

também traz algo bastante valioso nos 

dias atuais: praticidade.      
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Bytes com DNA

A Humanização da Tecnologia

Depois de tanta informação divulgada 

nos últimos tempos, você sabe responder 

o que é Certificação Digital? Se você 

não consegue formular uma resposta é 

porque ainda não tomou conhecimento da 

tecnologia ou, o que deve ser mais provável 

no momento, ela simplesmente já foi 

incorporada em sua vida, e neste caso você 

a traduzirá como sua Identidade Digital.

Da mesma maneira que o nosso RG é 

único e é a primeira prova de quem somos, 

a Identidade Digital é o nosso registro 

modernizado. Imagine que ao utilizarmos 

os meios virtuais para comunicação, 

nada mais que o computador e suas 

ferramentas, eventualmente precisamos 

nos apresentar ou termos garantia sobre 

documentos e papéis que recebemos. 

Mas, assinar um nome e colocar o número 

do RG no computador é como escrever 

uma carta a lápis e deixar o envelope 

aberto, ou seja, qualquer um pode alterar 

facilmente o que quiser. 

Contudo, se você usa sua Identidade 

Digital, criada para essas conversas que 

passam por bytes, sua identidade fica 

preservada e atestada. Se não vemos o 

rosto de nossos interlocutores, a tecnologia 

providencia a segurança de provar que 

estamos falando com quem queremos falar. 
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O tempo da tecnologia é outro

A revolução em curso causada pela 

Identidade Digital é silenciosa e mais 

rápida, muito mais rápida. Em um ano 

sua aquisição se intensificou bastante 

e, hoje, vemos profissionais de todas as 

áreas envolvidos com a necessidade de 

interagir com o uso da Certificação Digital, 

a tecnologia por trás da Identidade dos 

tempos modernos. 

As aplicações começam a fazer parte 

da vida cotidiana das pessoas sem que 

muitas nem se dêem conta de seu uso. 

E esta é uma maravilha da tecnologia da 

Certificação Digital. Embora possa causar 

certa estranheza no começo, pois como 

canta Caetano Veloso em sua famosa 

música Sampa: “a mente apavora o que 

ainda não é mesmo velho”, ela sutilmente 

está sendo incorporada a nossa vida real, e 

quando percebemos já estamos envolvidos 

em seu processo de utilização, conscientes 

de que transformou nossa vida. 

Às vezes muitos dos que não cresceram 

com os computadores, qualquer um com 

mais de 30 anos, se perguntam como as 

pessoas conseguiram sobreviver na escola 

ou mesmo no ambiente de trabalho sem os 

benefícios dessa maravilhosa tecnologia.

Da mesma maneira já existem profis-

sionais hoje como os contadores, para citar 

um exemplo, que se perguntam: Como as 

pessoas conseguiam viver sem a Certifica-

ção Digital. Fácil de entender. Antes do uso 

corrente das identidades digitais eles eram 

obrigados, muitas vezes para resolver ques-

tões simples, a enfrentar a longa jornada de 

etapas burocráticas nas sedes e postos da 

Receita Federal do Brasil.

A Certificação Digital elimina ou di-

minui a excessiva formalidade e a rígida 

rotina exigidas nos trâmites burocráticos, 

simplificando e agilizando serviços, proce-

dimentos e processos. Ela permite aos em-

presários utilizarem diversos serviços até 

então oferecidos no Centro de Atendimento 

ao Contribuinte (CAC), agora através da in-

ternet no sistema e-CAC, com muito mais 

agilidade, sem a necessidade de locomoção 

aos órgãos públicos e sem enfrentar as fa-

migeradas filas.

Quase tudo pode ser feito pela 

Internet no Centro Virtual de Atendimento 

ao Contribuinte (e-CAC) da Receita Federal 

do Brasil. A única exigência é o uso do 

Certificado Digital para garantir a idoneidade 

das transações e das informações. Tudo 

muito simples e funcional. 

O e-CAC começou a funcionar em 

dezembro de 2005 e substituiu o serviço 

“Atendimento 222”, apresentado na 

edição do livro “Identidade Digital”, de 

setembro do mesmo ano. É a versão mais 

Revolução Rápida e Silenciosa
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de que a tecnologia realmente avança 

rápido. Pense em entregar declarações, 

emitir certidões, parcelar débitos, emitir 

comprovantes de pagamento, cadastrar 

procurações, acompanhar tramitação de 

processos fiscais, consultar e regularizar 

situação cadastral e fiscal de pessoa 

jurídica e física, e realizar muitas outras 

tarefas, com apenas alguns comandos no 

computador do seu escritório ou casa. 

O Certificado Digital também permi-

te às empresas comprarem, venderem e 

participarem de pregões eletrônicos, for-

necerem ao Estado, fecharem negócios, 

fecharem contratos de câmbio, e deixa-

rem mais tempo para o empresário ge-

renciar seus negócios. É uma ferramenta 

de competitividade imprescindível para as 

empresas, representando uma forte redu-

ção de custos e otimização de prazos na 

cadeia produtiva, além de aumentar sig-

nificativamente a segurança no uso dos 

meios eletrônicos.

Pode-se entender o Certificado Digi-

tal como a tecnologia que permite com-

provar a identidade tanto de pessoas físi-

cas como jurídicas, garantindo transações 

comerciais e financeiras, a troca de men-

sagens eletrônicas com total segurança, 

sigilo e agilidade, dispensando o uso de 

documentos físicos.ocratização

Desburocratização

A desburocratização tem na Certifi-

cação Digital um instrumento importante 

e necessário para promover esse trata-

mento simplificado e o Brasil já possui tec-

nologia, regulamentação específica e um 

órgão regulador - Comitê Gestor da ICP-

Brasil vinculado à Casa Civil da Presidência 

da República - cuja principal competência 

é a determinação das políticas a serem 

executadas pela Autoridade Certificadora-

Raiz, representado pelo Instituto Nacional 

de Tecnologia da Informação – ITI, primei-

ra autoridade da cadeia de certificação e 

responsável pela execução das Políticas 

de Certificados e normas técnicas, bem 

como aspectos operacionais aprovados 

pelo Comitê Gestor da ICP-Brasil.

Os Certificados Digitais representam 

uma ferramenta de competitividade impres-

cindível para as empresas, com redução de 

custos e otimização de prazos na cadeia 

produtiva, além de aumentar significativa-

mente a segurança no uso dos meios eletrô-

nicos. Entretanto, essa justificativa ainda é 

questionada pelas empresas que não vêem, 

no curto prazo, o retorno do investimento 

na adoção de certificados digitais.

O entendimento de que o Certificado 

Digital provoca um custo desnecessário 

às empresas deve ser trabalhado visando 

ao esclarecimento dos benefícios que 

promove. A popularização do seu uso 

permitirá a disponibilização, por meio 

da internet, de muitos serviços que 

atualmente necessitam da presença física 

do cidadão ou do representante legal das 

empresas. Dessa forma, evita-se que as 

pessoas tenham que transitar com grandes 

volumes de papeis, enfrentando filas 

junto aos órgãos públicos ou cumprindo 

exigências bancárias, devido ao fato 

da relação com estes entes passar a ser 

digital, agilizando a realização de tarefas 

obrigatórias para as empresas, de forma 

virtual e com respaldo legal.

 

Redução de custos & benefícios

O custo operacional do Certificado 

Digital em geral ainda é um entrave à 

adoção da tecnologia, pois as empresas e 

as pessoas não vêem, no curto prazo, o 

retorno do investimento.

É importante entender que esse re-

torno acontece sob a forma de benefí-

cios, na medida em que todos passarão 

a usufruir canais de comunicação eletrô-

nico mais seguros e a desburocratização 

de processos e procedimentos.

Quem adotar a Certificação Digital 

como recurso tecnológico terá como 

benefícios, além da desoneração de 

atividades burocráticas, os avanços efetivos 

para transações econômicas privadas ou 

com o governo e ganho de tempo por não 

enfrentar filas para regularizar situação em 

órgãos públicos ou bancos. 

Adicionalmente, no caso de uma em-

presa, esta poderá desmaterializar proces-

sos burocráticos, agilizando procedimentos; 

acompanhar facilmente sua situação fiscal; 

liberar rapidamente contratos de câmbio 

nas Instituições Financeiras; cumprir agil-

mente as obrigações da empresa relativas 

ao FGTS e à Previdência Social; e de forma 

acessória, reduzir fraudes,  diminuir custos 

operacionais e economizar papel.

Ainda, o indivíduo que adotar a 

Certificação Digital terá como benefícios 

a priorização na restituição do Imposto 

de Renda Pessoa Física e maior segurança 

e sigilo ao acessar suas contas bancárias 

por meio da Internet.
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Serviços disponíveis atualmente:

Consulta e acompanhamento da Situação Fiscal das Pessoas Físicas e Jurídicas com 

o e-CPF do responsável legal perante a Receita Federal;

Ratificação dos DARFs recolhidos com dados errados e obtenção de cópias dos 

documentos recolhidos desde 1993;

Obtenção de cópias de Declarações do Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas 

(DIPJs e PJs), de Declaração de Créditos e Débitos de Tributos Federais - DCTFs e 

Declaração de Contribuições Sociais – DACONs;

Obtenção de cópias de Declarações do Imposto de Renda de Pessoas Físicas e de 

Declarações do Imposto de Renda na Fonte – DIRFs;

Elaboração de Procurações Eletrônicas;

Parcelamento eletrônico on-line de débitos Pessoas Físicas e Jurídicas;

Agendamento eletrônico das Pessoas Físicas e Jurídicas, para atendimento no 

balcão do CAC para resolver pendências;

Implantação do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED

Adoção da Nota Fiscal Eletrônica, dos Livros Fiscais Eletrônicos e do Livro Diário Eletrônico;

Apresentação de assinatura e firma reconhecida em cartório do Documento Básico de 

Entrada no CNPJ junto a Receita Federal (DBE) àqueles que utilizam a certificação digital;

Acesso ao Siscomex com Certificado Digital e-CPF, obrigatório a partir de 2008;

Envio eletrônico de documentos (e-Doc) referentes a processos que tramitam nas 

Varas do Trabalho dos 24 TRTs e no TST, através da Internet, sem a necessidade 

da apresentação posterior dos documentos originais;

Acesso a Compras Públicas por meio dos Pregões Eletrônicos;

Acesso ao sistema de Nota Fiscal Eletrônica com e-CNPJ para as Pessoas Jurídicas e 

com e-CPF para os benefícios fiscais das Pessoas Físicas;

Acesso rápido ao Portal do Simples Nacional para emissão do Documento de Arrecadação 

do Simples – DAS, apenas com a inserção da senha privada da certificação digital;

Acesso aos sistemas de Saúde Complementar Eletrônica – TISS (padrão estabelecido 

pela ANS para a Troca de Informação em Saúde Suplementar, com o objetivo principal 

de padronizar as trocas eletrônicas de informações administrativas e financeiras a 

fim de aprimorar a eficiência e efetividade do sistema de saúde suplementar);

Autorização de funcionamento para empresas de Segurança, através do Sistema de 

Gestão Eletrônica de Segurança Privada – GESP da Polícia Federal;

Apólice de Seguro Eletrônica;

Serviços Cartoriais Eletrônicos;

Conectividade Social para FGTS.

Ampliação

A ampliação da oferta dos certificados 

digitais permeia uma combinação de 

fatores relevantes para MPE (Pequenas e 

Médias Empresas), Governo e a população 

em geral, como:

Para as MPEs: esses fatores estão as-

sociados ao tratamento diferenciado e sim-

plificado estabelecido na Lei Geral, objeti-

vando a desburocratização de processos e 

procedimentos e a criação de um ambiente 

competitivo e desenvolvimentista para este 

segmento empresarial;

Para o Governo: esses fatores se in-

serem na agilização de processos buro-

cráticos, no aumento da segurança da in-

formação e no aumento do controle sobre 

a base de arrecadação.

Para a população em geral: associa-se a 

disseminação da oferta de tecnologia digital 

para permitir a realização de consultas e atu-

alização de cadastros de contribuinte, junto 

à Receita Federal do Brasil e à Previdência, 

acompanhamento da malha fiscal do proces-

samento das declarações DIPF e regularização 

das pendências, cadastro de procurações e 

acompanhamento de processos tributários, a 

segurança e ao sigilo da informação eletrônica 

por meio da internet.
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Casos

Desde 2001, o na época BankBoston 

e hoje Itaú Private vinha investindo 

na Certificação Digital. Os clientes do 

BankBoston Empresas começaram a 

receber suas Identidades Digitais (os 

Certificados Digitais ICP-Brasil) para se 

relacionarem de forma muito mais segura 

com as funcionalidades do banco na web 

e em 2005, o antigo BankBoston Empresas 

foi eleito o Melhor Site Pessoa Jurídica pela 

revista ‘Executivos Financeiros’. 

Em 2003, o na época BankBoston 

havia de forma pioneira implementado o 

primeiro sistema de assinatura digital de 

contratos de câmbio, o que permitia que as 

transações de moedas pudessem ser feitas 

tranqüilamente de casa ou do escritório, 

sem a necessidade de ir até agências 

munidos de documentos. Nos dias de hoje, 

você já parou para pensar na segurança e 

no conforto que isto representa? 

Mas, novamente, essas facilidades só 

foram possíveis através do uso da Identidade 

Digital, um documento praticamente inviolá-

vel e capaz de não deixar dúvidas quanto à 

veracidade da apresentação das pessoas. 

Vamos passar para o outro extremo, 

as microempresas. A Identidade Digital, 

no caso o e-CNPJ, é requisito obrigatório 

para uma micro ou pequena empresa 

participar do Programa Juro Zero da 

FINEP, Financiadora de Estudos e Projetos 

vinculada ao Ministério da Ciência e 

Tecnologia, que financia sem juros 

empreendedores com idéias inovadoras. 

A solicitação do financiamento é feita 

por um formulário eletrônico, que precisa ser 

assinado digitalmente com um Certificado 

Digital de pessoa jurídica, o e-CNPJ.    

De volta às grandes empresas, um 

outro bom exemplo da praticidade e se-

gurança da Certificação Digital é o ousa-

do projeto para “eliminar papéis”, levado 

a diante pela Petrobras em sua Refinaria 

em Paulínia, a Replan, a maior do Brasil 

com capacidade de produção de 360 mil 

barris/dia.     

O objetivo era trabalhar com os 

diversos documentos internos da empresa 

em formato eletrônico e também transpor 

para este padrão digital o extenso 

histórico da Replan, mantendo a validade 

legal dos mesmos. A solução baseada em 

Certificação Digital adotada pela Replan 

com empresas parceiras, entre elas a 

Certisign, resultou na digitalização de 

40 mil documentos somente em 2005, 

todos com autenticação digital por ofício 

de notas, ou seja, com a mesma validade 

legal dos documentos em papéis. 

Este projeto, além de possibilitar 

maior segurança para o patrimônio de 

informações da empresa, permite uma 

economia em larga escala de cerca de 

60% dos recursos. Em 2006, o projeto 

da Replan foi estender a conversão para 

o formato eletrônico, com validade legal 

por meio da Certificação Digital, para 

mais de dois milhões de documentos, 

incluindo desenhos técnicos e contratos. 

A Petrobras prevê para breve o uso 

deste mesmo processo para as diversas 

empresas do Grupo. 

A Certificação Digital também é 

parte fundamental da modernização do 

Judiciário brasileiro, como os projetos em 

implantação do e-JUS e e-DOC. O e-JUS 

interligará os computadores nas salas de 

sessões e permitirá a comunicação on-line 

de todos os procedimentos processuais 

durante um julgamento. 

O projeto e-Doc (Sistema Integrado 

de Protocolização e Fluxo de Documen-

tos Eletrônicos da Justiça do Trabalho) 

permitirá o envio pela Internet de do-

cumentos referentes aos processos que 

tramitam nas Varas do Trabalho dos 24 

TRT’s e no TST, sem a necessidade da 

apresentação posterior dos documentos 

originais.    

Os exemplos cotidianos da Certifica-

ção Digital se multiplicam dia após dia. É 

um caminho sem volta para quem optou 

por segurança, economia e praticidade. 

Para quem ainda não fez esta escolha, é 

uma questão de tempo (curto) até ser im-

pelido a fazer parte desta nova forma de 

relacionamento e trabalho. 
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Identidade Digital hoje é para a vida real A aquisição da Identidade Digital é um processo relativamente fácil. Porém, um dos 

itens essenciais para que ela tenha a segurança necessária é a validação presencial, da mesma 

maneira que o comparecimento à Polícia Federal para solicitar o passaporte, que está agora 

também mais facilitada. 

Claro que a presença da própria pessoa munida de documentos se faz necessária para a 

conclusão da emissão do certificado, contudo, hoje em dia não é mais obrigatório se deslocar 

até uma das agências certificadoras. É possível, atualmente, solicitar e agendar uma visita 

de um agente de validação até o seu serviço ou sua residência, tornando mais rápido todo o 

procedimento de aquisição da identidade digital.    
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Por dentro da Certificação Digital

Se você perdeu a edição 2005 do livro 

“Identidade Digital”, com explicações mais 

detalhadas sobre a Certificação Digital e 

até o momento não teve oportunidade 

para conhecer mais sobre essa tecnologia 

que está revolucionando o cotidiano e os 

hábitos das pessoas, confira aqui alguns 

dados importantes para compreender 

melhor o processo e se sentir apto a usar 

sua Identidade Digital. 

A Identidade Digital (os tipos mais 

conhecidos são o e-CNPJ e o e-CPF) 

pode ser definida como um documento 

eletrônico seguro que identifica as 

pessoas. Como qualquer documento, ele 

contém informações importantes sobre o 

seu portador como, por exemplo, nome, 

data de nascimento e endereço.

Entretanto, a Identidade Digital utiliza 

a tecnologia da Certificação Digital, um 

complexo processo que faz uso de itens 

bem peculiares, como a criptografia, que 

geram uma segurança sem precedentes. 

O Certificado Digital é usado para 

relacionar um nome, tanto de uma pessoa 

como de uma empresa, a uma “chave 

criptográfica” que, nada mais é do que 

um sofisticado mecanismo de assinatura 

digital que envolve tecnologia e cálculos 

matemáticos para criptografia. 

Para definir as regras e administrar 

todo esse contingente de “chaves 

públicas” o governo federal criou a medida 

provisória MP 2.200/02, já mencionado 

anteriormente, para organizar o que se 

denominou “Infra-Estrutura de Chaves 

Públicas do Brasil”, ou para facilitar, 

simplesmente ICP-Brasil. 

No site www.certisign.com.br/

companhia/legislacao você pode ler 

na íntegra tanto o conteúdo da Medida 

Provisória 2.200-2 como de diversas 

outras normas e decretos. 

   

ICP-Brasil

A ICP-Brasil foi concebida dentro de 

uma estrutura hierárquica que estabelece 

um relacionamento de confiança com 

outras instituições e empresas, de forma 

que o processo de emissão dos certificados 

digitais para os usuários seja facilitado.

Assim, a ICP-Brasil é formada por uma 

autoridade gestora de políticas (Comitê 

Gestor) e pela cadeia de autoridades 

certificadoras. O Comitê Gestor é quem 

estabelece as normas da ICP-Brasil e aprova 

políticas e diretrizes para a certificação. É 

também função deste Comitê a definição 

de normas técnicas e regras operacionais 

para a emissão dos certificados digitais. 

A coordenação do Comitê Gestor da 

ICP-Brasil é exercida pelo representante da 

Casa Civil da Presidência da República, órgão 

ao qual é vinculado. Para compor o Comitê 

são designados representantes da sociedade 

civil, integrantes dos setores interessados 

no tema, funcionários designados pelo Pre-

sidente da República e ainda, representantes 

de ministérios e outras autarquias, como Mi-

nistério da Ciência e Tecnologia e Gabinete 

de Segurança Institucional da Presidência da 

República.   

O Comitê Gestor também se mantém 

atento para atualizar, ajustar e revisar as 

práticas e os procedimentos estabelecidos 

para a ICP-Brasil, a fim de promover a atu-

alização tecnológica do sistema em con-

formidade com as políticas de segurança.    

 A cadeia de Autoridades Certifica-

doras é composta pela Autoridade Certi-

ficadora Raiz (AC Raiz), pelas Autoridades 

Certificadoras (AC) e pelas Autoridades de 

Registro (AR). E quem é e o que faz cada 

uma dessas “Autoridades”?

A primeira da cadeia de certificação é 

a Autoridade Certificadora Raiz (AC Raiz) 

da ICP-Brasil, que é o Instituto Nacional de 

Tecnologia da Informação (ITI).    

A Autoridade Certificadora Raiz (AC 

Raiz) é responsável por executar as políticas 

e as normas técnicas e operacionais para os 

certificados brasileiros, portanto, ela tem 

como principal função expedir, distribuir, 

gerenciar e fiscalizar os certificados das au-

toridades que estão logo abaixo do seu nível 

hierárquico – as Autoridades Certificadoras 

(AC) e as Autoridades de Registro (AR).   

 Não é diretamente daqui que seu 

Certificado Digital sairá, pois a AC Raiz não 

emite certificados para o usuário final. Quem 

emite então? É a próxima da hierarquia – a 

Autoridade Certificadora (AC). 

A Autoridade Certificadora é com-

posta por entidades credenciadas pela 

AC-Raiz para emitir certificados digitais 
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associando as chaves criptográficas aos 

seus respectivos donos.    

E, por fim, a última no processo hie-

rárquico, a Autoridade de Registro (AR). 

A AR é composta por entidades vincula-

das operacionalmente a uma determinada 

Autoridade Certificadora (AC). Sua função 

é identificar e cadastrar os usuários em 

postos de atendimento, onde os mesmos 

possam comparecer, e a partir daí enca-

minhar as solicitações de certificados para 

uma AC. 

Decifrando a Tecnologia 

Na verdade, você não precisa saber 

exatamente como funcionam todos os 

mecanismos de assinatura digital, crip-

tografia e outros itens que envolvem a 

produção de um documento eletrônico 

seguro para poder utilizá-lo com relativa 

facilidade e confiança. 

Ao solicitar seu Certificado Digital 

junto à Autoridade de Registro, todos es-

ses itens já estão prontos para serem usa-

dos e instalados em seu computador de 

maneira simples.

No entanto, pelo menos para conhe-

cimento inicial, é mais fácil do que parece 

compreender esse universo de identida-

des seguras, dados secretos e decifração 

de códigos.    

Como define o Dicionário Houaiss de 

língua portuguesa, criptografia é o “con-

junto de princípios e técnicas empregados 

para cifrar a escrita, torná-la ininteligível 

para os que não tenham acesso às con-

venções combinadas”, ou seja, somente 

é possível transformar um texto cifrado 

em um texto simples se os códigos utili-

zados são de conhecimento do emissor e 

do destinatário, garantindo segurança na 

comunicação. 

Certificação Digital
segurança na comunicação

Decodifica

Valida o
certificado

Verifica a 
assinatura

Documento
eletrônico

Certificação
Digital

Criptografia

Assinatura
eletrônica

Documento
eletrônico

Certificação
Digital:

segurança na
comunicação
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O conjunto de operações que possibilita 

as transformações do texto legível em texto 

cifrado é chamado de Algoritmo. 

A “chave” nada mais é do que o 

parâmetro que determina as condições da 

transformação do texto legível em texto 

codificado. É o conhecimento prévio dos 

códigos utilizados entre o emissor e o 

destinatário. Para o usuário do sistema 

é fundamental ter essa chave, pois é ela 

que iniciará o processo de decodificação 

de um texto. 

Quando se tem essa chave torna-se 

possível ler a mensagem cifrada recebida, 

porém, quando não se tem fica pratica-

mente impossível de conseguir entender 

o conjunto desconexo de letras e números 

que estão ali.  

Existem dois tipos de algoritmos 

criptográficos: 

Criptografia Simétrica – É funda-

mentada em operações (algoritmos) que 

dependem da mesma chave, conhecida 

como “chave secreta”. Na criptografia si-

métrica, uma chave pode codificar e deco-

dificar uma mensagem. Somente a pessoa 

que enviará a mensagem e a pessoa que a 

receberá devem conhecer a chave secreta. 

A segurança na comunicação aqui depen-

de do segredo dessa informação.

Criptografia Assimétrica (ou 

de chaves públicas) – Trabalha com 

algoritmos que necessitam de pares de 

chaves, ou seja, duas chaves diferentes 

para cifrar e decifrar uma informação. A 

mensagem codificada com a chave 1 de 

um par somente poderá ser decodificada 

pela chave 2 deste mesmo par.   

As duas chaves utilizadas no método 

de criptografia assimétrica são chamadas 

de chave pública e chave privada (secreta). 

A chave pública qualquer um pode saber 

qual é, porém, a chave privada somente 

o seu dono deve conhecer. Apenas com a 

chave pública é impossível decodificar a 

mensagem ou descobrir qual seria a chave 

privada do destinatário. 

Neste sistema, então, cada pessoa tem 

duas chaves, uma pública e outra privada. 

As mensagens são codificadas usando uma 

delas e decodificadas usando a outra. 

Por meio deste método, um emis-

sor codifica seu documento com a chave 

pública da pessoa que receberá a mensa-

gem. O texto codificado apenas poderá 

ser decodificado pelo destinatário, pois 

somente ele tem a chave privada relacio-

nada à chave pública que originou o texto 

cifrado. 

Analise o exemplo: João usa a chave pública de Antônio para criptografar uma 

mensagem que enviará a ele. A partir daí, apenas o Antônio, com sua chave secreta 

(que está relacionada com a chave pública que produziu o texto codificado) poderá 

decodificar a mensagem que recebeu de João.

A associação de uma chave pública a um determinado usuário é feita através de 

um Certificado Digital.

1

Criptografia Assimétrica
(ou de chave pública)

Chave
pública do
Antônio

II
Chave

privada do
AntônioTexto que será

codificado pelo
João:

Antônio vai ler exatamente
o que João escreveu antes de

criptografar o texto

Decodificar

OK, para a
compra da

casa

Criptografar

1- João envia uma mensagem codificada para Antônio.
Para codificar o texto ele usa a chave pública de Antônio.
2- Para Antônio decodifi car e ler a mensagem que recebeu do 
João ele terá que usar a chave privada, relacionada à chave pública
usada no processo por João. Somente Antônio conhece a chave privada.

Texto Codificado
DPNQSBEBDBTB
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Como existe um número imenso 

de chaves criptográficas, é muito difícil 

descobri-las tentando violar o sistema de 

segurança, pois seria necessário realizar 

uma quantidade enorme de testes. 

Portanto, quanto maior a chave mais 

seguro é o sistema. Os códigos usados 

atualmente precisariam de muitos anos 

para serem quebrados (mesmo com 

computadores potentes, pois o conjunto 

de alternativas possíveis é bem maior 

do que as possibilidades de se acertar 

sozinho a Megasena).     

Se a criptografia possibilita o sigilo 

das informações, uma vez que os dados 

são transmitidos codificados, a assinatura 

digital permite atestar a autenticidade 

desses dados e da pessoa que os enviou. 

A assinatura digital é o resultado da 

aplicação de uma função matemática chamada 

“função de Hash”. Ela é fundamental para a 

assinatura digital, pois gera uma espécie de 

impressão digital de uma mensagem. 

O primeiro passo no processo de assina-

tura digital de um documento eletrônico é a 

aplicação dessa função de Hash, que fornece 

uma seqüência única para cada documento.

O resultado dessa função (a seqüência 

única) é conhecido como “resumo”, e 

a partir dele não é possível recuperar 

o original. Caso haja alguma tentativa 

de alterá-lo, o resumo será diferente. A 

assinatura digital é, portanto, uma forma 

segura de se conseguir uma autenticação. 

No passo seguinte, o “resumo” é codifi-

cado com a chave privada do emissor da men-

sagem. A conseqüência disso é a geração de 

Aliada a criptografia, a assinatura digital 

é mais um requisito para gerar uma 

comunicação segura na Internet. 

Mas o que é uma assinatura digital? 

Muitos podem estar imaginando que é 

apenas a transposição da sua assinatura 

em papel para o meio eletrônico.     

Não é bem o caso. Uma assinatura 

digitalizada dessa maneira até poderia 

identificar corretamente o seu titular, 

porém, as chances dela ser forjada 

ou fraudada nesse processo seriam 

imensas. Por exemplo, uma assinatura 

diferente poderia ser adicionada ao 

texto ou à mensagem.  

A alternativa para esse frágil sistema 

é o uso da sua chave privada para gerar 

sua assinatura digital segura.     

um arquivo eletrônico que representa a assi-

natura digital dessa pessoa. A partir daí, a as-

sinatura digital gerada é anexada ao material 

que será enviado eletronicamente, compondo 

a mensagem ou o documento. 

Quando o destinatário da mensagem 

recebe o documento com a assinatura, ele 

aplica no documento a função Hash para 

obter o chamado “resumo 1”. A assinatura é 

então decifrada com o uso da chave pública 

do emissor da mensagem e neste processo 

se descobre o “resumo” da assinatura. Basta 

então comparar o “resumo” com o “resumo 

1”. Se os dois forem iguais a conclusão é 

que o documento realmente foi enviado pelo 

remetente da mensagem, uma vez que a sua 

chave pública, que foi usada pelo destinatário, 

fez a decodificação corretamente. 

Assinatura Digital

João cria um documento

Chave privada de João:
usada para codificar

a mensagem

Função Hash
é aplicada

É gerado o arquivo
eletrônico que representa

a assinatura digital do João

Resumo

“Resumo”:
Sequência única para 

cada arquivo

documento
eletrônico assinado

Assinatura Digital

Chave pública de
João: usada para

decodificação

Função Hash
é aplicada

Compara-se
o “Resumo”

com o
“Resumo I”

Resumo I

é obtido o “Resumo I”

Se forem iguais, o
documento vem 
mesmo do João

Antônio recebe um
documento assinado

Resumo

Resumo I
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Claro que isso é feito de forma 

automática pelo sistema instalado em seu 

computador para operar com a assinatura 

digital. Vamos voltar ao Antônio e ao João 

para exemplificá-la. 

João usa sua chave privada para as-

sinar uma mensagem que enviará para 

o Antônio. Apenas João pode criar esta 

assinatura digital, pois somente ele tem 

acesso a sua chave secreta. Quando An-

tônio recebe a mensagem, ele usa a chave 

pública do João para conferir a assinatu-

ra digital. Se ele conseguir decodificar a 

mensagem está provado que foi realmen-

te o João que a enviou. 

Guia prático para ter sua 
Identidade Digital

O processo para obtenção da sua 

identidade digital é muito parecido com 

os utilizados para a aquisição de outros 

documentos importantes de identificação 

pessoal, como passaporte e RG. Portanto, 

apesar deste documento envolver tecnolo-

gia sofisticadíssima, você verá que é mui-

to fácil ter o seu documento digital.  

A Certisign é habilitada pela Receita Fe-

deral do Brasil (uma Autoridade Certificadora/ 

AC-SRF) para expedir em seu nome os Certifi-

cados Digitais e-CPF e e-CNPJ. 

e-CPF

Com o e-CPF Certisign você pode 

realizar transações referentes ao SISCO-

MEX, consultar e atualizar seu cadastro 

de contribuinte pessoa física, recuperar 

informações sobre seu histórico de decla-

rações e verificar sua situação na “malha 

fina”. Você também pode obter certidões 

da Receita Federal do Brasil, cadastrar 

procurações e acompanhar processos tri-

butários eletronicamente, com a conveni-

ência de não precisar deslocar-se até um 

posto de atendimento da Receita.

E-CNPJ

Com o e-CNPJ Certisign sua empresa 

tem acesso pela Internet a todos os ser-

viços do e-CAC, Centro Virtual de Atendi-

mento ao Contribuinte da Receita Federal 

do Brasil, como entregar seu IRPJ, Redarf, 

DCTF, consultar e regularizar sua situação 

cadastral e fiscal, emitir certidões, cadas-

trar procurações, acompanhar a tramita-

ção de processos fiscais, com a conveni-

ência de não precisar deslocar-se até um 

posto de atendimento da Receita.

Além desses exemplos, a Certisign tem outras soluções de Certificação Digital 

que seguem as mesmas regras e normas estabelecidas pelo governo na ICP-Brasil, 

ou seja, com validade jurídica.
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Abaixo saiba o que é preciso para obter sua Identidade Digital (e-CPF e e-CNPJ) na Certisign.

1. Como solicitar a identidade digital?   

Saiba como obter o seu Certificado Digital E-CPF neste passo-a-passo: 

1) Reúna a documentação necessária para pessoa física.

2) Acesse a página de solicitação disponível em ”Compre e-CPF”.

Leia com atenção os seguintes documentos: “Políticas de Certificação”, “Declaração 

de Práticas de Certificação” e “Responsabilidade do Titular” sobre as chaves públi-

ca/privada do seu certificado. 

Após esta etapa clique no botão comprar e inicie o preenchimento de seu CPF e da 

data de nascimento no formulário de “Verificação”. 

Preencha corretamente o “Formulário de Solicitação” com seus dados e a senha de 

identificação. Feito isso, a próxima etapa é a escolha da categoria desejada para iden-

tificar como será feito o faturamento do seu pedido. Em seguida escolha a forma de 

pagamento.

ATENÇÃO: Guarde bem a Frase/Senha de Identificação (FI) que você fornecer, pois 

ela será necessária para retirada do Certificado Digital. 

3) Selecione a opção de pagamento de sua preferência conforme abaixo e poste-

riormente efetue o pagamento do seu Certificado Digital: 

 Cartão de Crédito (American Express, Diners Club, Mastercard e Visa); 

 Boleto Bancário; 

 Pagamento no Ponto de Atendimento Certisign em cheque; ou 

 Dinheiro.

4) Agende seu comparecimento a um Ponto de Atendimento

Antes de comparecer a um “Ponto de Atendimento Certisign” para o processo de 

validação presencial e emissão de seu certificado, é necessário agendar sua visita 

em um dos mais de 150 endereços da Certisign ou requisitar a presença de um 

agente de validação no endereço de sua preferência*. 

Na presença do agente de validação Certisign, você deverá apresentar todos os 

documentos relacionados no “Passo 1”. 

Ao final do processo de validação você assinará o “Termo de Titularidade” perante 

o agente de validação.

Para e-CPF tipo A1:

Você receberá do agente de validação um número de identificação (PIN) impresso 

que será necessário para a retirada do seu Certificado Digital.

5) Retire o seu Certificado 

 Para e-CPF tipo A1: (armazenado em seu computador) 

Dentro de no máximo duas horas após o seu comparecimento a um Ponto de Atendi-

mento, você receberá um e-mail. Ele será enviado para o endereço eletrônico fornecido 

por você no formulário de solicitação, contendo um segundo número de identificação 

(PIN2) e um endereço eletrônico (URL) para a retirada do e-CPF Tipo A1. 

Acesse o endereço eletrônico (URL) indicado no e-mail. Informe a Frase de Identifi-

cação e coloque o PIN recebido do agente de validação. Em seguida coloque o PIN2 

contido no e-mail e faça a emissão do seu certificado e-CPF Tipo A1.

 Para e-CPF tipo A3: (token, cartão ou certificado avulso) 

No posto de validação você receberá seu certificado A3 logo após a validação presencial.

ATENÇÃO: As validações somente serão realizadas mediante agendamento pré-

vio por telefone

(*) Consulte a Certisign para saber sobre a disponibilidade de horários e valores deste serviço.
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Saiba como obter o seu Certificado Digital E-CNPJ neste passo-a-passo: 

O responsável pelo CNPJ cadastrado na Receita Federal do Brasil (RFB) deve 

preencher o formulário de solicitação do e-CNPJ através do site conforme o passo-a-

passo a seguir e efetuar o pagamento do certificado. Após efetuar a solicitação, os 

representantes legais da empresa e o responsável pelo certificado deverão agendar 

seu comparecimento a um Ponto de Atendimento Certisign.

Importante – Leia aqui sobre a necessidade da validação presencial do representante legal.

1) Reúna a documentação necessária para pessoas jurídica.

2) Acesse a página de solicitação disponível em “Compre e-CNPJ”.

Antes de continuar sua compra, leia com atenção os seguintes documentos: “Políticas 

de Certificação”, “Declaração de Práticas de Certificação” e “Responsabilidade do 

Titular” sobre as chaves pública/privada do seu certificado. 

Após esta etapa clique em comprar e inicie o preenchimento do CNPJ da empresa, 

do CPF e data de nascimento do responsável da empresa perante a RFB (Receita 

Federal do Brasil) no formulário de “Verificação”. 

Preencha corretamente o “Formulário de Solicitação” com seus dados da empresa 

e a senha de identificação. Feito isso, a próxima etapa é a escolha da categoria 

desejada para identificar como será feito o faturamento do seu pedido. Em seguida 

escolha a forma de pagamento.

ATENÇÃO: Guarde bem a Frase/Senha de Identificação (FI) que você fornecer, pois 

ela será necessária para retirada do Certificado Digital.

3) Selecione a opção de pagamento de sua preferência conforme abaixo e 

posteriormente efetue o pagamento do seu Certificado Digital:

 Cartão de Crédito (American Express, Diners Club, Mastercard e Visa); 

 Boleto Bancário; 

 Pagamento no Ponto de Atendimento Certisign em cheque; ou 

 Dinheiro 

4) Agende seu comparecimento a um Ponto de Atendimento

Antes de comparecer a um “Ponto de Atendimento Certisign” para o processo de 

validação presencial e emissão de seu certificado, é necessário agendar sua visita 

em um dos 150 endereços da Certisign ou requisitar a presença de um agente de 

validação no endereço de sua preferência*. 

Na presença do agente de validação Certisign, você deverá apresentar todos os 

documentos relacionados no “Passo 1”. 

Ao final do processo de validação você assinará o “Termo de Titularidade” perante 

o agente de validação.

Para e-CNPJ tipo A1:

Você receberá do agente de validação um número de identificação (PIN) impresso 

que será necessário para a retirada do seu Certificado Digital.

5) Retire o seu Certificado

 Para e-CNPJ tipo A1:

Dentro de no máximo duas horas após o seu comparecimento a um Ponto de 

Atendimento, você receberá um e-mail. Ele será enviado para o endereço eletrônico 

fornecido por você no formulário de solicitação, contendo um segundo número de 

identificação (PIN2) e um endereço eletrônico (URL) para a retirada do e-CNPJ Tipo A1. 

Acesse o endereço eletrônico (URL) indicado no e-mail. Informe a Frase de Identifi-

cação e coloque o PIN recebido do agente de validação. Em seguida coloque o PIN2 

contido no e-mail, e retire o seu certificado de e-CNPJ Tipo A1.

 Para e-CNPJ tipo A3:

No posto de validação você receberá seu certificado A3 logo após a validação presencial. 

ATENÇÃO: As validações somente serão realizadas mediante agendamento prévio 

por telefone.

(*) Consulte a Certisign para saber sobre a disponibilidade de horários e valores deste serviço.
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2. Quais os documentos necessários?

Até o momento da impressão deste livro, os documentos (originais) especificados 

abaixo são necessários para emitir sua identidade digital. Estes devem ser levados 

a um posto de validação presencial ou estar em mãos no caso do atendimento em 

casa ou no trabalho pelo agente de validação.  

Documentos necessários para o e-CPF:

 Cédula de Identidade*

 (Original + cópia simples ou autenticada)

 Cadastro de pessoa física – CPF

 (Original + cópia simples ou autenticada)

 Comprovante de endereço

 (Original + cópia simples ou autenticada)

 Uma foto 3x4 (recente) **

Atenção:

 Os documentos que possuem data de validade precisam estar dentro do prazo;

 RG plastificado não pode estar replastificado ou em mal estado;

 Comprovante de endereço tem que ser recente (emitido até 3 meses);

Serão aceitas contas de concessionárias de serviço público (Luz, Água, Telefonia 

Fixa ou Móvel e Gás), extratos bancários ou contrato de aluguel, onde conste 

o nome do titular;

Documentos necessários para o e-CNPJ:

IMPORTANTE: É obrigatória a apresentação dos documentos abaixo:

Documentação da Empresa - (Original + cópia simples ou autenticada)

Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

Tratando-se sociedades comerciais ou civis: Ato Constitutivo, Estatuto ou 

Contrato Social em vigor, devidamente registrado e, no caso de sociedades por 

ações, acompanhado dos documentos de eleição dos atuais administradores;

Tratando-se de empresa individual: Requerimento de Empresário com a chancela 

da Junta Comercial do Estado deferindo o registro.

ATENÇÃO: Caso o estatuto, contrato social ou documento equivalente de sua em-

presa, estabeleça que o Representante Legal cadastrado na Receita Federal do Brasil 

como responsável pelo CNPJ não possua poderes para representar a empresa isola-

damente, será necessário que os Representantes Legais suficientes para representá-

la compareçam também para validação presencial munidos de seus documentos.

(*) Entende-se por Cédula de Identidade os documentos, com fotografia, emitidos pelas Secretarias de Segurança 

Pública, carteiras emitidas pelos órgãos criados por lei federal, controladores do exercício profissional (ex: 

OAB, CREA, CRC, CRM, CRO), passaporte ou CNH - Carteira Nacional de Habilitação.

(**) Fica dispensada a apresentação de fotografia se for apresentado documento de identidade com foto 

colorida, emitido há no máximo cinco anos da data da validação presencial.
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Documentação do Responsável pelo Certificado - Responsável pelo CNPJ perante a RFB

 Cédula de Identidade*

 (Original + cópia simples ou autenticada)

 Cadastro de pessoa física – CPF

 (Original + cópia simples ou autenticada)

 Comprovante de endereço

 (Original + cópia simples ou autenticada)

 Uma foto 3x4 (recente) **

 Título de Eleitor

 (Opcional)

 PIS-PASEP

 (Opcional)

Atenção:

Os documentos que possuem data de validade precisam estar dentro do prazo;

RG plastificado não pode estar replastificado ou em mal estado;

Comprovante de endereço tem que ser recente (emitido até 3 meses);

Serão aceitas contas de concessionárias de serviço público (Luz, Água, Tele-

fonia Fixa ou Móvel e Gás). Extratos bancários ou contrato de aluguel, onde 

conste o nome do titular;

(*) Entende-se por Cédula de Identidade os documentos, com fotografia, emitidos pelas Secretarias de Segurança 

Pública, carteiras emitidas pelos órgãos criados por lei federal, controladores do exercício profissional (ex: 

OAB, CREA, CRC, CRM, CRO), passaporte ou CNH - Carteira Nacional de Habilitação.

(**) Fica dispensada a apresentação de fotografia se for apresentado documento de identidade com foto 

colorida, emitido há no máximo cinco anos da data da validação presencial.

Documentação dos Representantes Legais

Cédula de Identidade*

(Original + cópia simples ou autenticada)

Cadastro de pessoa física – CPF

(Original + cópia simples ou autenticada)

Comprovante de endereço

(Original + cópia simples ou autenticada)

Uma foto 3x4 (recente) **

Título de Eleitor

(Opcional)

PIS-PASEP

(Opcional)

Atenção:

Os documentos que possuem data de validade precisam estar dentro do prazo;

RG plastificado não pode estar replastificado ou em mal estado;

Comprovante de endereço tem que ser recente (emitido até 3 meses);

Serão aceitas contas de concessionárias de serviço público (Luz, Água, Tele-

fonia Fixa ou Móvel e Gás), extratos bancários ou contrato de aluguel, onde 

conste o nome do titular;

(*) Entende-se por Cédula de Identidade os documentos, com fotografia, emitidos pelas Secretarias de Segurança 

Pública, carteiras emitidas pelos órgãos criados por lei federal, controladores do exercício profissional (ex: 

OAB, CREA, CRC, CRM, CRO), passaporte ou CNH - Carteira Nacional de Habilitação.

(**) Fica dispensada a apresentação de fotografia se for apresentado documento de identidade com foto 

colorida, emitido há no máximo cinco anos da data da validação presencial.
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3. Armazenamento do Certificado Digital

Após a conclusão do processo de validação presencial, o Certificado Digital é gera-

do com suas chaves pública e privada. Existem duas maneiras de armazenamento físico 

do certificado: no Cartão Inteligente ou Token USB 

Token USB

O token é um dispositivo criptográ-

fico que gera e armazena as chaves crip-

tográficas que compõem o Certificado 

Digital, da mesma maneira que o cartão 

inteligente. Ele pode ser conectado em um 

computador pela entrada USB, e funciona 

simultaneamente como um cartão inteli-

gente e uma leitora.

4. Forma de armazenamento físico 

do Certificado Digital  

O Certificado Digital do Tipo A3 , seja 

ele um e-CPF ou um e-CNPJ, é processado 

e armazenado no cartão inteligente ou 

no token conforme sua escolha. Nesta 

forma de armazenamento o certificado 

permanece único, pois é gerado em um 

dispositivo (token/cartão inteligente) que 

não permite qualquer tipo de reprodução 

ou exportação da sua chave privada. 

O certificado Tipo A3 necessita de 

senha de acesso para utilizar a chave 

privada e permite que você se desloque 

com ele, podendo realizar transações 

eletrônicas onde desejar. 

Cartão Inteligente

Consiste em um dispositivo cripto-

gráfico que gera e armazena as chaves 

criptográficas que compõem o Certificado 

Digital. Para utilizá-lo é preciso uma má-

quina leitora.
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Certificado digital tipo A1

Ao solicitar um Certificado Digital 

tipo A1 no site Identidade Digital serão 

geradas, após a emissão do seu certificado, 

um par de chaves (chave pública e chave 

privada – PIN 1 e PIN2).

Qualquer alteração no perfil do usu-

ário compromete a chave privada como, 

por exemplo, formatação da máquina ou 

reinstalação do sistema operacional. 

Ao perder a chave privada, um novo 

certificado deverá ser adquirido e todas as 

etapas deverão ser refeitas pelo usuário. 

O seu Certificado Digital somente po-

derá ser instalado no mesmo computador 

onde ele foi solicitado, ou seja, no mesmo 

perfil de usuário e no mesmo navegador 

de Internet onde foi realizada a solicita-

ção. Não é possível instalar o Certificado 

Digital em outro computador antes da 

emissão. Caso o computador tenha sido 

formatado ou reinstalado no intervalo de 

tempo entre a solicitação e a emissão, não 

será possível instalar o Certificado Digi-

tal. É muito importante verificar, com seu 

administrador de rede, se o seu perfil de 

usuário permite a instalação e o uso de 

seu Certificado Digital tipo A1.

Certificado digital tipo A3

O Certificado Digital tipo A3 oferece 

mais segurança porque o par de chaves é 

gerado em hardware apropriado, isto é, em 

um cartão inteligente ou token, que não 

permite a exportação ou qualquer tipo de 

reprodução ou cópia do certificado. Para 

maior segurança, memorize as senhas 

do seu cartão inteligente ou token, não 

permita que outras pessoas o vejam 

digitando essas senhas e nunca as revele 

para terceiros. O password, PIN e PUK são 

códigos pessoais e intransferíveis.

Com seu Certificado Digital tipo A3, 

você transporta a sua chave privada de 

maneira segura, realizando transações 

eletrônicas onde desejar, com garantia de 

segurança e integridade das informações. 

Mas atenção, pois nas seguintes situações, 

seu Certificado Digital A3 será inutilizado 

e será necessário adquirir um novo, bem 

como agendar outro comparecimento a 

um Posto de Validação para validá-lo:

Importante: 

É extremamente aconselhável que 

o usuário faça uma cópia de segurança 

do Certificado Digital para futuras 

reinstalações. Guarde com cuidado essa 

cópia de segurança, pois a Certisign não 

possui cópia da sua chave privada. A perda 

da chave privada resultará na solicitação 

de outro certificado e, conseqüentemente, 

novo pagamento e validação presencial.

Perda do cartão inteligente ou token;

Perda das senhas de seu cartão 

inteligente ou token;

Bloqueio do PIN e do PUK de seu 

cartão inteligente;

Bloqueio do PIN ou password de seu 

token;

Formatação ou limpeza do cartão 

inteligente;

Inicialização ou remoção das chaves 

de seu token.

Antes de efetuar qualquer procedimen-

to, leia o manual correspondente ao seu car-

tão inteligente ou token. Você pode encon-

trá-lo em www.certisign.com.br/suporte.
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Certisign e você A história

A história da Certificação Digital no Brasil confunde-se com a própria história da 

Certisign. A empresa foi pioneira no País no uso da tecnologia VeriSign, líder mundial em 

desenvolvimento e prestação de serviços de Certificação Digital.    

Como dito na apresentação deste livro, o uso da Certificação Digital cresce a passos 

largos e, em 2005, um impulso importante para este desenvolvimento exponencial foi a 

criação pela Receita Federal do Brasil do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte 

(e-CAC), que exige a identidade digital, ou seja, o Certificado Digital para poder acessar e 

utilizar os serviços oferecidos no Centro Virtual.   

Diante dessa oferta prática de serviços on-line que necessitam de identificação 

segura, possibilitada somente pela Certificação Digital, mais de 127 mil empresas já foram 

certificadas em 2007. O número não é pequeno para uma tecnologia nova e coloca o Brasil 

entre os primeiros do mundo neste segmento. 

E um dado interessante. O grande público que vem aderindo pioneiramente à 

Certificação Digital não é composto por diretores de Tecnologia, ou presidente de grandes 

empresas e corporações, que por definição precisam de mais segurança e geralmente são 

os primeiros a aderirem às inovações nesta área. O desenvolvimento rápido e silencioso 

da Certificação Digital no Brasil está sendo feito por pessoas comuns, como compradores, 

gerentes, contadores e analistas.  

E as razões são as velhas conhecidas, pois foram apresentadas na primeira edição do 

livro de Certificação Digital feito pela Certisign: Praticidade, Agilidade e Segurança.  
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Produtos e Serviços
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Certificados Digitais



Escolha o certificado digital mais 

adequado para as suas necessidades

Os Certificados Digitais Certisign dão 

respaldo legal a seus documentos e 

atendem todos os tipos de usuários e 

necessidades. Atualmente são adotados 

na maioria das aplicações usadas em 

grande escala no mercado brasileiro.

Apresentação

Os certificados digitais Certisign 

dão respaldo legal a seus documentos. 

A validade de até três anos e o caráter 

jurídico da assinatura digital fazem com 

que os certificados sejam adotados na 

maioria das aplicações usadas em gran-

de escala no mercado brasileiro, tanto 

por empresas como por todos os servi-

ços eletrônicos do governo. 

 

A Certisign possui a mais ampla li-

nha de certificados digitais para todos 

os tipos de usuários e necessidades. 

Os certificados e-CPF e e-CNPJ Certisign 

destinam-se a pessoas físicas, profissio-

nais liberais, organizações de todos os 

portes e segmentos de mercado. Os cer-

tificados CertJus destinam-se ao Poder 

Judiciário.

PSAR – Prestação de Serviço de AR

PSAR é um programa de atendi-

mento criado pela Certisign para em-

presas que pretendem emitir certifica-

dos digitais para um grande número 

de pessoas. Baseado em um contrato 

de fornecimento contínuo, permite que 

funcionários, clientes ou fornecedores 

obtenham certificados ICP-Brasil. Com 

os certificados digitais alguns proces-

sos são facilitados, tais como: contra-

tos digitais, identificação em portais, 

assinatura de pedidos, autorização em 

fluxos de trabalho, entre outros.

Ele tem como objetivo criar um 

processo de atendimento que agregue 

valor ao negócio de nossos clientes e 

parceiros comerciais, proporcionando 

conveniência, comodidade e praticida-

de aos usuários dos serviços e criando 

oportunidades para introdução de no-

vos produtos.



Garanta sinal verde a seus usuários

O EV SSL Certisign é um certificado para 

servidor que garante identificação precisa 

aos visitantes de sites seguros. O alerta 

é sinalizado com cores: verde para sites 

confiáveis e vermelho para sites falsos 

ou passíveis de riscos de segurança. A 

cor verde só é apresentada nos sites que 

possuem Certificados EV SSL.

Apresentação

Imagine você acessar o site de uma 

organização e naquele instante, a barra de 

endereços ficar vermelha, indicando que 

alguma coisa está errada. Você se sentiria 

seguro nesse site? Esta é uma das novida-

des introduzidas pelos certificados EV SSL 

Certisign.

O EV SSL indica que o site acessado 

tem um certificado de servidor emitido 

num processo absolutamente seguro e ve-

rificado por auditoria. Os certificados SSL 

sempre tiveram duas importantes funcio-

nalidades: a identificação do site e a trans-

missão de dados criptografados.

 

O EV SSL foi criado para dar ao usu-

ário comum condições de identificar sites 

seguros.

Vantagens

• Garantir transações eletrônicas;

• Prover confiança e conforto a seus usuários;

• Evitar dúvidas em relação à segurança de seu 

site;

• Demonstrar coerência com a imagem institu-

cional de sua organização;

• Exibir o Selo de Site Seguro marca de con-

fiança mais reconhecida pelos usuários de 

Internet.

Funcionalidades

• Usados globalmente nos servidores de 

grandes corporações e site de comércio 

eletrônico;

• Identificam de forma positiva e inequívoca 

seu site;

• Garantem o máximo de integridade para in-

formações sigilosas e estratégicas;

• Utilizam protocolo SSL - Secure Sockets 

Layer na versão TLSv1 também conhe-

cida como SSLv3.1 com o canal SGC - 

Server Gated Cryptography, o padrão 

máximo de segurança;

• Interface para gerenciamento de vários cer-

tificados SSL que permite controlar o status 

de seus certificados ativos, emitidos, revoga-

dos, suas validades e data de expirações.



Autentique o acesso à rede de sua 

empresa com certificados digitais.

O WinLogon Certisign é um 

certificado digital que contém 

informações para propiciar Logon 

em redes de computadores 

baseadas em plataforma de 

Sistema Operacional Windows.

Apresentação

O uso tradicional de “usuário e se-

nha” para o Logon na rede de computa-

dores da empresa propicia uma grande 

vulnerabilidade no acesso a informações 

corporativas e permissões de acesso de 

forma indevida. Com a fragilidade do 

acesso ao sistema da sua organização, 

desconhecidos podem agir de forma mal-

intencionada provocando danos materiais 

diretos e indiretos.

Se seus funcionários, prestadores de 

serviços ou parceiros acessam sua rede 

via Logon no Windows e você precisa ga-

rantir uma forte autenticação, o WinLogon 

Certisign veio suprir essa necessidade. 

Através de Certificados Digitais, as 

políticas de segurança centralizadas são 

administradas pelo supervisor da rede, pos-

sibilitando total controle sobre a autentici-

dade dos usuários e o nível de autorização 

de acesso às informações.

Para garantir maior segurança e 

confiabilidade, o WinLogon Certisign uti-

liza autenticação baseada na assinatura 

digital, substituindo o uso de senhas 

compartilhadas.

O certificado digital adotado pode ser 

escolhido pela sua organização entre ICP-

Brasil ou E-mail Seguro Corporativo e você 

tem garantia de autenticidade de cada soli-

citante de certificado, por um processo de 

validação gerenciado que contém informa-

ções do usuário pertencente ao domínio de 

rede de sua empresa.

Vantagens

• Certificados Digitais X.509v3 ITU-T, in-

cluindo VeriSign Trust Network;

• Certificados Digitais ICP-Brasil: Tipo A3, 

e-CPF;

• Propósito da Chave: Assinatura Digital, 

Não-repúdio e Criptografia;

• Tipo do Certificado: cliente ou e-mail;

• Praticidade na autenticação com 2 fato-

res: o que você sabe + o que você tem.

Hardwares homologados

• Tokens Aladdin (eToken PRO 32K),

 Safenet (ikey 2032) e GD Burti;

• Cartões GD Burti e Gemalto;

• Software CSP eToken PKI Client 3.65 

ou superior, GemSafe Toolbox Versão 

4.2.0 SP3 ou Safesign 2.2.

Para Sistema Operacional Windows.



Infra-Estrutura



Obtenha soluções tecnológicas 

inovadoras, seguras e eficientes 

para sua empresa.

O e-Mail Seguro Corporativo é a 

ferramenta ideal para organizações 

que desejam utilizar assinatura 

digital de mensagens de correio 

eletrônico e garantir o sigilo e a 

integridade de seu conteúdo.

Apresentação

Ainda que o correio eletrônico seja uti-

lizado intensivamente pelas mais diversas 

organizações, muitas não percebem o risco 

que esta prática representa pela impossibili-

dade de garantir a identificação do remeten-

te, a integridade e o sigilo de suas mensa-

gens. Dentre essas organizações, inúmeras 

já registraram problemas de violação de sua 

correspondência eletrônica tendo como re-

sultado perdas financeiras significativas e 

prejuízos à sua imagem.

Emitido sob a hierarquia da VTN - Veri-

sign Trust Network - a maior rede global de 

autoridades certificadoras, o e-Mail Seguro 

Corporativo permite o envio de mensagens 

assinadas e criptografadas de maneira sim-

ples e intuitiva.

Vantagens

• A adoção de práticas de segurança repre-

senta uma redução drástica de vulnerabi-

lidades e de custos de operação na admi-

nistração de sua rede corporativa;

• Integra-se facilmente aos mais conhecidos 

pacotes de correio eletrônico, não exi-

gindo mudanças de infra-estrutura, nem  

instalação de servidores ou programas 

adicionais no seu ambiente de rede;

• Assegura a validade das informações que 

circulam eletronicamente em sua empre-

sa, identificando com precisão os reme-

tentes;

• Permite administração centralizada atra-

vés de um simples navegador web.

• Garante o sigilo de seus dados corpora-

tivos através de uma estrutura capaz de 

armazenar informações que sirvam de 

evidência legal em casos de improbidade 

administrativa;

• Todas as mensagens enviadas utilizando 

os certificados digitais do e-Mail Seguro 

Corporativo possibilitam a identificação 

do usuário através dos campos comuns 

aos certificados digitais e mais três outros 

existentes, que podem ser preenchidos 

de acordo com a determinação do admi-

nistrador de cada organização.

Benefícios

• Identificação do autor das mensagens 

de correio eletrônico;

• Proteção da integridade dos dados, per-

mitindo a identificação de qualquer mo-

dificação em uma mensagem eletrônica;

• Autenticação com reconhecimento in-

ternacional;

• Comunicação com garantia de privacidade.



Gerencie com eficiência e segurança as 

identidades digitais de sua organização. 

O IMS Certisign é um gerenciador de identi-

dades digitais, que simplifica o controle da 

solicitação, emissão, revogação de certifica-

dos e a administração de usuários e grupos 

de usuários e seus dispositivos de cripto-

grafia, com flexibilidade e integração aos 

sistemas existentes em sua empresa. 

Apresentação

Quanto maior o organograma de 

uma organização, mais complexo é o ge-

renciamento das identidades digitais dos 

usuários. Controlá-las isoladamente é um 

processo trabalhoso e demorado. 

O IMS Certisign exibe a estrutura hie-

rárquica de grupos e usuários no Active 

Directory, atrelando a eles seus certifica-

dos e dispositivos de criptografia.

 

O sistema administra pessoas e gru-

pos de pessoas, em vez de hardwares e 

certificados individualmente. Sua interfa-

ce amigável interage com o ambiente de 

PKI: a autoridade certificadora, os tipos de 

certificados digitais, o tamanho das cha-

ves de criptografia, os modelos de cartões 

inteligentes e tokens, contribuindo con-

sideravelmente para o cumprimento de 

políticas de administração e segurança de 

usuário, com níveis excelentes de perso-

nalização.

Vantagens

• Interface única entre o administrador e a 

plataforma de emissão de certificado; 

• Segregação de funções de administração 

de rede X gerenciamento de identidades;

• Garantia de escalabilidade;

• Aproveitamento de usuários já registrados;

• Otimização de recursos alocados para 

gestão de PKI e certificados em geral;

• Investimentos anteriores maximizados 

pela integração de novos recursos ao 

software de certificação digital em uso.

 

Funcionalidades

• Interface de gerenciamento integrada ao 

Active Directory/ Active Directory Appli-

cation Mode, que espelha a árvore de do-

mínio da organização e todos os recursos 

relacionados a identidades digitais;

• Cópia de segurança (backup) de chaves 

privadas, que permite a recuperação de 

dados criptografados;

• Revogação de identidade por certificado, 

hardware de criptografia, usuário ou gru-

pos de usuários, em uma única operação;

• Acompanhamento do status dos certificados;

• Interface de certificação digital compatível 

com o IPS Certisign - Sistema de Provisio-

namento de Identidades (Identity Provi-

sioning System);

• Compatível com eToken Pro Aladdin e 

iKey 2032 SafeNet;

• Suporte aos idiomas Português - BR e Inglês.

Para plataforma Windows 2000 e 2003 Server. 



Assegure cronologicamente a 

autenticidade de seus documentos 

digitais

Serviço que gera selos cronológicos 

associando data e hora a um 

documento eletrônico, 

permitindo a verificação 

precisa da sua existência no 

futuro.

Assegure cronologicamente a 

autenticidade de seus documentos 

Apresentação

O Selo Cronológico Certisign é um 

serviço de assinatura digital de um ter-

ceiro de confiança afirmando que um do-

cumento digital existia no momento que 

foi assinado e que não sofreu qualquer 

modificação desde então. Desta maneira 

é possível assinar digitalmente documen-

tos eletrônicos anexando a eles uma data 

e hora específica.

O Selo Cronológico Certisign cria 

uma confirmação assinada digitalmente 

e à prova de fraude sobre a existência de 

uma transação ou documento específi-

co.  Com o certificado digital, é possível 

provar quem fez o quê. Para comprovar 

o quando, um terceiro de confiança deve 

atestar que o documento existia em de-

terminado momento. A Certisign atua 

como este terceiro de confiança e iden-

tifica facilmente qualquer alteração de 

data, conteúdo ou outra tentativa de frau-

de que ocorra a partir deste instante. 

Vantagens

• Permite especificar o exato momento 

em que um o selo cronológico foi apli-

cado no meio digital.

• Permite que documentos sejam digitali-

zados e mantenham sua autenticidade.

• Atesta data e hora, sem acessar o con-

teúdo do documento.

Funcionalidades

• Carimbo de tempo de acordo com a 

RFC 3161

• Uso imediato, pagamento por consumo

• Rápida adaptação aos novos requisitos 

de time-stamp.

• Assinatura do hash, sem necessidade 

de acesso ao documento original.

• Emissão da “Certidão de nascimento” 

do documento.

• Sincronização com o horário do Obser-

vatório Nacional



Identifique possíveis fraudes em suas 

informações eletrônicas.

O Serviço de Detecção de Fraude Certisign 

une consultoria e sistema de detecção 

de fraudes que emprega tecnologia de 

reconhecimento de comportamento 

de usuários para identificar atividades 

potencialmente fraudulentas com 

base nos tipos de fraudes e em 

comportamentos atípicos do usuário. 

Apresentação

O Serviço de detecção de fraudes uti-

liza-se de auto-aprendizado e adapta-se à 

forma que cada usuário utiliza a aplicação 

que está sendo monitorada. Empregando 

políticas anti-fraudes e tecnologia de reco-

nhecimento de padrões, o serviço identifi-

ca potenciais fraudes com base nos tipos 

conhecidos e formas de comportamento 

atípicas do usuário.

A solução é composta de consultoria 

Certisign e do FDS VeriSign – que é um 

sistema de análise de comportamento de 

usuários de aplicações de e-commerce.

Agindo de forma invisível, sua empresa 

será capaz de ações pró-ativas na prote-

ção dos usuários legítimos.

Vantagens

• Detecção de logins e transações fraudu-

lentas em tempo real;

• Gerenciamento ativo de detecção;

• Mecanismo heurístico de comportamento;

• Políticas e regras de comportamento;

• Técnicas de auto-aprendizado.

 

Funcionalidades

• Configuração de acordo com as regras de 

negócio da organização;

• Facilidade de inclusão e configuração de 

regras próprias de detecção de fraudes;

• Integração com outras aplicações;

• Ferramenta com recursos gráficos para 

análise geral e detalhada de fraude;

• Segregação de análise de fraudes por 

evento (ou transação);

• Compartilhamento de informações do tipo 

“lista negra” com outras ferramentas.

• Diversos logs para monitoramento;

• Não altera a forma de acesso do usuário à 

aplicação (invisível ao usuário);

• Não requer alterações ou instalações do 

lado do usuário final.



Aplicações



Atribua valor jurídico a seus 

documentos digitais.

Atribua valor jurídico a seus 

documentos digitais.

Apresentação

Assinar documentos digitalmente é 

uma prática segura e eficaz. A assinatura 

digital emitida por uma Autoridade Certifi-

cadora tem o mesmo valor que a assinatura 

feita de próprio punho. 

O Assinador de Documentos Certisign 

disponibiliza recursos como a assinatura 

em documentos já assinados — validação 

de mais de uma parte — e a execução de 

processos de assinatura, criptografia e ve-

rificação em lotes, aumentando a produtivi-

dade do usuário.  

Ele permite a visualização da assinatura 

e a extração do arquivo original de dentro 

do arquivo assinado.

O Assinador de Documentos Certisign 

verifica a integridade do documento assina-

do, a cadeia de confiança e a revogação de 

todos os tipos de certificados envolvidos no 

processo. 

O produto é compatível com a CC3134 

do BACEN, que regulamenta a assinatura di-

gital de contratos de câmbio no Brasil.

Vantagens

• Documentos com validade jurídica;

• Compatível com formatos Word, Power 

Point, Excel, arquivos de imagem etc;

• Suporte a certificados diversos: ICP-Brasil, 

padrão x.509v3, Certisign e VeriSign.

Funcionalidades

• Co-assinatura de documentos;

• Criptografia de documentos;

• Validação de certificados contra Lista de 

Certificados Revogados;

• Integração com repositório de certifica-

dos: Crytography Service Provider MS 

CryptoAPI (navegadores, leitoras e tokens 

compatíveis). para Windows e PKCS#11 

(leitoras e tokens compatíveis) para Linux 

(Conectiva 10 Kernel 2.4).

Para plataforma Windows ou Linux.

A versão 3.0, prevista para 2008, disponi-

bilizará como novas funcionalidades:

• Assinatura sobre assinatura;

• Carimbo de tempo;

• Assinatura de longa duração;

• Suporte a política de assinatura;

• Papel do assinante na assinatura;

• Testemunha da assinatura

• Compatibilidade com padrão XMLDSig.

O Assinador de Documentos Certisign é 

uma ferramenta de assinatura e verifica-

ção de documentos que, quando usada 

com um certificado digital, garante a inte-

gridade do conteúdo, permite a identificação 

de qualquer alteração ou fraude e assegura a 

identidade das partes signatárias.



Garanta a autenticidade de toda 

comunicação digital em massa 

de sua empresa.

O Assinador de Newsletters Certisign 

é uma ferramenta para assinatura 

de e-mails em massa, que recupera 

a confiança do usuário no correio 

eletrônico porque garante a autenticidade 

da mensagem e do remetente por meio 

de um certificado digital. 

Apresentação

O correio eletrônico pode ser a prin-

cipal forma de comunicação com clientes, 

parceiros e colaboradores. Entretanto, o 

impacto negativo causado pela sua má 

utilização vem restringindo o seu uso. Os 

usuários ficam receosos dos e-mails que 

recebem, por conta do número de mensa-

gens impróprias, fraudulentas, propaga-

doras de vírus e outros males.  

O Assinador de Newsletters Certisign 

é a solução perfeita para o envio de e-mail 

marketing, boletins informativos, extratos 

de conta, confirmação de transações, ser-

viço de atendimento a clientes e qualquer 

outra comunicação em massa feita via cor-

reio eletrônico, pois restabelece a confian-

ça do usuário ao autenticar as mensagens 

e disponibilizar uma forma segura de 

identificação da organização remetente.

O produto é um software de auten-

ticação de e-mail em massa, que se inte-

gra ao correio eletrônico e servidor SMTP. 

Cada mensagem enviada é assinada com 

um certificado especialmente emitido 

para essa finalidade, a qual quem assina 

é a própria organização. É essa assinatura 

digital que garante a autenticidade tanto 

da mensagem quanto de seu emissor.

Vantagens

• Proteção da marca da empresa contra 

spammers e phishers;

• Compatibilidade com certificados digi-

tais ICP-Brasil, VeriSign Trust Network 

(VTN) e hierarquia privada;

• Compatibilidade com aplicações de en-

vio de e-mail em massa que emulam 

servidores SMTP;

• Interoperabilidade total com a base de 

dados de destinatários;

• Otimização do desempenho em função 

de chave privada estar armazenada em 

hardware servidor.

Funcionalidades

• Recurso de criptografia de par de chaves;

• Validação do endereço do e-mail do 

remetente, do proprietário do domínio 

do e-mail e do solicitador do certificado 

do remetente;

• Assinatura separada do corpo da men-

sagem;

• Suporte aos formatos HTML e TXT;

• Suporte a modelos e campos restritos;

• Envio de e-mails via protocolo SMTP di-

retamente para o servidor SMTP;

•Interface SMTP simples.

Para plataforma Windows e Linux.



Proteja as informações de sua empresa 

onde quer que elas estejam gravadas.

O Notebook Seguro Corporativo 

Certisign é uma ferramenta que protege 

os dados gravados no disco rígido do 

seu computador. O programa utiliza a 

criptografia e permite acesso a você e 

pessoas autorizadas, mediante o uso de 

certificados digitais.

Apresentação

Garantir a segurança de dados estraté-

gicos e confidenciais torna-se cada vez mais 

importante, sobretudo no ambiente digital.

O Notebook Seguro Corporativo Cer-

tisign é apropriado para manter suas in-

formações inacessíveis em casos de rou-

bo, espionagem ou ataques internos de 

usuários de sua organização.

Composto por um software e um hard-

ware (token ou cartão inteligente) de crip-

tografia e um certificado digital, o Note-

book Seguro Corporativo Certisign cria um 

HD virtual que funciona como um “cofre”, 

que automaticamente criptografa todas as 

informações que nele são salvas. Ele per-

mite a criação de vários HDs virtuais em 

um mesmo computador ou outro tipo de 

mídia removível, útil para equipamentos 

compartilhados, pois cada usuário traba-

lha com seu próprio certificado digital e só 

acessa os HDs a que for autorizado.

Vantagens

• Autenticação forte de até dois fatores: 

certificado digital, com dispositivos de 

criptografia como tokens ou cartões 

inteligentes;

• Criptografia automática e transparente 

para o usuário;

• Certificado digital válido para outras 

finalidades, como criptografia e assi-

natura de e-mails;

• Suporte a três níveis de usuários: admi-

nistrador, usuário e somente leitura.

Funcionalidades

• Possibilita a criação  automática de volu-

me, políticas obrigatórias para usuários, 

HD virtual obrigatório, inclusão automáti-

ca de certificado de recuperação e checa-

gem de LCR;

• Administração via Policy Manager do Ac-

tive Directory;

• Possibilidade de utilização de até 32 certi-

ficados para autenticação no HD virtual;

• Integração via Microsoft Crypto API;

• Suporte aos file systems FAT e NTFS, al-

goritmos AES-128, AES-256 e tecnologia 

de troca rápida de usuários do Windows 

XP, se disponível;

• Instalação via executável ou Microsoft 

Installer (MSI);

• Cópia de segurança (backup) dos dados 

criptografados;

• Autenticação via certificados X.509;

• Suporte ao idioma Português – BR.

Para plataforma Windows Vista, XP e 2000.



Proteja dados gravados em seu 

computador contra espiões, piratas 

digitais ou simples curiosos.

O Notebook Seguro Pessoal Certisign é 

uma ferramenta de proteção de dados, 

que criptografa informações gravadas 

no disco rígido do seu computador, 

acessíveis somente por você e outras 

pessoas autorizadas, mediante o uso de 

certificados digitais. 

Apresentação

Para muitos usuários, os dados ar-

mazenados em um computador são bens 

mais valiosos do que o equipamento pro-

priamente dito. Devido ao crescente uso 

de notebooks e mídias removíveis, a vul-

nerabilidade das informações é cada vez 

maior. Ter o computador invadido ou rou-

bado pode significar que dados estratégi-

cos e sigilosos sejam facilmente acessados 

por desconhecidos ou caiam nas mãos de 

espiões digitais, com resultados desastro-

sos e perdas financeiras significativas. 

O Notebook Seguro Pessoal Certisign é 

composto de software e hardware (token ou 

cartão inteligente) de criptografia de dados  

e certificado digital. Seu sistema de cripto-

grafia cria um HD virtual que funciona como 

um “cofre”, onde todas as informações são 

automaticamente criptografadas.  

A criptografia mantém os dados se-

guros em caso de espionagem ou roubo, 

já que o HD virtual só pode ser acessado 

por pessoas autorizadas. O Notebook 

Seguro Pessoal Certisign permite a criação 

de vários “cofres” em um mesmo computa-

dor, uma funcionalidade que permite que 

cada usuário trabalhe com seu próprio cer-

tificado digital e seu HD virtual particular.

Vantagens

• Criptografia transparente e automática 

(executada à medida que o usuário 

salva os dados);

• Certificado digital do produto válido para 

outras finalidades, como assinatura de 

e-mails;

• Suporte a três níveis de acesso: adminis-

trador, usuário e somente leitura.

Funcionalidades

• Arquivo origem do HD virtual pode ser 

armazenado em mídias externas, como 

pen-drives, disquetes etc;

• Proteção de pós-boot por meio de certi-

ficados digitais;

• Possibilidade de cópia de segurança 

(backup) dos dados criptografados;

• Possibilidade de utilização de diversos 

HDs virtuais para o mesmo usuário;

• Possibilidade de utilização de até 32 certi-

ficados para autenticação no HD virtual;

• Suporte aos algoritmos AES-128, AES-256;

• Suporte aos file systems FAT e NTFS;

• Autenticação via certificados X.509;

• Integração via Microsoft Crypto API;

• Suporte ao idioma Português-BR.

Para plataforma Windows 2000, XP e Vista.



Autentique os usuários em seus sistemas 

com senhas de uso único. 

A Autoridade de Validação OTP Certisign  é 

um serviço de autenticação de usuários por 

meio de credenciais OTP compatíveis com 

o padrão OATH, para o compartilhamento 

seguro de vários modelos de tokens entre 

as instituições, como Bancos e sites de 

Comércio Eletrônico. 

Apresentação

Para organizações que disponibili-

zam transações digitais, o acesso auten-

ticado de clientes e usuários a aplicações 

e serviços é requisito fundamental. A va-

lidação de senhas do tipo OTP através da 

Autoridade de Validação OTP (One Time 

Password) Certisign tem por objetivo pro-

ver esta autenticação de forma centrali-

zada, permitindo o compartilhamento de 

Tokens OTP entre instituições e propician-

do a redução de Tokens ao usuário final 

para acesso a diversos sistemas.

A Autoridade de Validação OTP Certi-

sign é indicada para organizações que bus-

cam aumentar a segurança de suas tran-

sações eletrônicas, sem o desenvolvimento 

interno de mais uma solução proprietária e 

sem aumentar a sua infra-estrutura, tanto 

no parque de hardware e software como na 

administração do serviço. 

Vantagens

• Aumento do nível de segurança no 

acesso a sistemas internos, aplicações 

remotas (caixas eletrônicos) e on-line 

(internet banking e correio eletrônico);

• Operação de serviço de validação no 

modo ASP;

• Compartilhamento de Tokens OTP de 

clientes entre diferentes instituições. 

Modelo de retorno financeiro no uso 

da solução;

• Diminuição do risco financeiro de não-

aceitação da solução por parte dos usu-

ários finais;

• Segurança lógica com tecnologia de 

certificação digital;

• Compatibilidade com qualquer Token 

OTP (hardware ou software) compatível 

com o padrão OATH, entre eles Gemal-

to, Aladdin e VeriSign;

• Baixo TCO (Total Cost of Ownership) 

frente a outras soluções de segurança.

Funcionalidades

• Autenticação de Tokens OTP para qual-

quer usuário cadastrado na base;

• Sementes dos Tokens OTP armazenadas 

em HSM;

• Controle do número de solicitações de va-

lidação por cliente;

• Infra-estrutura operacional de altíssima 

disponibilidade;

• Infra-estrutura operacional de hospeda-

gem com critérios de segurança homolo-

gados pelo ITI no âmbito da ICP-Brasil;

• Importação de sementes já existentes em 

outras bases.



Integre a certificação digital

às suas aplicações.

O SDK Certisign é o mais completo 

conjunto de bibliotecas de certificação 

digital do mercado, com funcionalidades 

que solucionam tanto os problemas 

clássicos de segurança das aplicações 

para web como questões mais complexas 

relacionadas a certificados, assinaturas 

digitais, criptografia e selos cronológicos.

Apresentação

O SDK Certisign agiliza a integração 

da certificação digital a aplicações já exis-

tentes ou em fase de desenvolvimento 

porque o desenvolvedor não perde tempo 

com pesquisas, programação de bibliote-

cas e testes para integrar às suas soluções 

os recursos de criptografia de dados, au-

tenticação com certificados e assinatura 

digitais. 

Vantagens

• Modelos de licenciamento flexivel;

• Disponível em Java, .NET e COM;

• Garantia de compatibilidade com o pa-

drão XMLDSig

• Assinatura e verificação de documentos 

seguindo o padrão XMLDSig (XML Digi-

tal Signature) e criptografia e decripto-

grafia de documentos;

• Assinatura e criptografia opcionalmente 

em um único envelope e suporte para 

múltiplas assinaturas e destinatários;

• Operações com conteúdo XML ou binário.

Funcionalidades

Funcionalidades de alto nível, para solu-

ções de problemas clássicos de seguran-

ça das aplicações para web:

• Autenticação com SSLv3;

• Autenticação para web com desafio/

resposta;

• Assinatura de formulários para web;

• Criptografia e decriptografia de formu-

lários para web;

• Assinatura, criptografia e decriptogra-

fia de arquivos no navegador;

• Verificação, criptografia e decriptogra-

fia de dados no servidor;

• Geração e verificação de e-mail S/MIME 

assinado.

Funcionalidades de rotinas chaves, para 

soluções mais elaboradas de certificação 

digital:

• Verificação de certificado de acordo 

com normas pré-determinadas;

• Consulta às listas de certificados 

 revogados;

• Captura de informações em certificado 

ICP-Brasil;

• Gerenciamento de certificados;

• Assinatura, verificação digital, cripto-

grafia e decriptografia  de arquivos;

• Solicitação de selos cronológicos 

 digitais;

• Padrões abordados: PKCS#7, PKCS#1, CSP/

PKCS#11, S/MIME e XMLDSig / NFe

Para plataforma Windows ou Linux



Use a tecnologia de certificação digital 

para eliminar processos em papel. 

O Workflow Certisign é uma ferramenta 

segura para automatização de fluxos de 

processos organizacionais, com controle 

total das etapas, decisões e eventos. 

Utiliza certificados digitais possibilitando 

auditoria, garantia de integridade, 

inviolabilidade e validade jurídica.

Use a tecnologia de certificação digital 

para eliminar processos em papel. 

O Workflow Certisign é uma ferramenta 

segura para automatização de fluxos de 

processos organizacionais, com controle 

total das etapas, decisões e eventos. 

Utiliza certificados digitais possibilitando 

auditoria, garantia de integridade, 

inviolabilidade e validade jurídica.

Apresentação

Em todas as organizações há incon-

táveis fluxos de trabalho, sendo que mui-

tas empresas já possuem algum tipo de 

software ou serviço para automatizar es-

ses processos. 

O Workflow Certisign permite a im-

plantação, execução e manutenção de to-

dos os processos de uma organização em 

meio eletrônico. Utiliza a tecnologia de 

certificação digital, em conformidade com 

a ICP-Brasil, que dá validade jurídica a to-

dos os documentos eletrônicos que com-

põem um ou mais fluxos de trabalho.

Com a opção de SaaS (Software as 

Services), fluxos são inteiramente digita-

lizados para a sua empresa, contratados 

com base em transações ou usuários, que 

tornam a automação dos seus processos 

mais fácil, rápida e segura. O Workflow 

Services Certisign reduz custos de infra-

estrutura de TI e garante autenticidade, 

integridade, sigilo e suporte jurídico aos 

seus documentos eletrônicos.

Vantagens

• Dispensa documentos impressos para 

realização de tarefas;

• Elimina processos em papel;

• Possibilita o controle de ponta a ponta 

dos processos existentes;

• Fornece à organização capacidade de 

auditoria, com garantia de integridade, 

inviolabilidade e validade jurídica.

Funcionalidades

Processos de trabalho

• Criação de fluxos com regras e ações 

definidas pelo próprio usuário;

• Delegação e atribuição das etapas;

• Criação de diversos formulários; 

• Criação e desenvolvimento de fluxos de 

processos graficamente;

• Interação com o usuário via e-mail;

• Integração aos sistemas de gestão 

 corporativos.

Certificação digital

• Autenticação com certificado digital;

• Assinatura digital dos documentos;

• Utilização de selo cronológico;

• Validade jurídica do certificado digital 

ICP-Brasil assegurada por lei.



Serviços



Obtenha soluções tecnológicas 

inovadoras, seguras e eficientes 

para sua empresa.

Atuar no ambiente virtual requer das 

empresas uma revisão das estratégias 

empresariais, processos e fluxos 

de informações. Com a Consultoria 

Certisign, sua empresa atingirá 

um alto patamar de desempenho e 

competitividade devido aos benefícios 

da certificação digital. 

Apresentação

A Consultoria Certisign tem o obje-

tivo de auxiliar organizações públicas e 

privadas, do mercado nacional e interna-

cional, na elaboração de formulações es-

tratégicas na área de certificação digital 

e segurança da informação. Visa agregar 

valor aos clientes a partir dos benefícios 

da certificação digital e do encaixe estraté-

gico dos produtos e serviços Certisign em 

seus processos de negócio e de produção, 

criando soluções de impacto na melhoria 

do desempenho empresarial.

Com uma equipe de consultores alta-

mente qualificada e com vasta experiência 

internacional, a Certisign assessora seus 

clientes e provê uma ampla e segura base 

de conhecimento, ajudando-os na proteção 

de toda sua infra-estrutura de informação.

A Consultoria Certisign oferece

• Desenvolvimento de projetos visando 

modelagem, análise e redesenho de 

processos de negócio para a adoção da 

tecnologia de certificação e assinatura 

digital;

• Análise de maturidade e plano diretor 

em certificação digital.

• Implementação e customização de pro-

dutos de certificação digital e integração 

às aplicações existentes no ambiente 

tecnológico do cliente, como integração 

com aplicações corporativas do tipo ERP, 

workflow e GED.

Benefícios

• Experiência consolidada: líder no mer-

cado nacional de certificação digital, 

com mais de 10 anos de experiência na 

implementação de produtos e serviços 

inovadores;

• Independência tecnológica: as formula-

ções estratégicas são desenvolvidas a 

partir dos requisitos do cliente visando 

independência de tecnologia e produtos;

• Recursos humanos qualificados: a equipe 

de consultores Certisign possui sólida 

formação em tecnologia de certificação 

digital e segurança, com visão de proces-

sos de negócios;

• Abordagens: uso de metodologias pró-

prias, baseadas nas melhores práticas 

internacionais para o desenvolvimento e 

gerenciamento efetivo de projetos;

• Código de conduta: nossos consultores 

são orientados pelo Código de Conduta 

Certisign (conjunto de regras e princí-

pios definidos de modo a conduzir nos-

so negócio e assegurar a cultura de ética 

e integridade sustentada pela Certisign).



Conheça nossos treinamentos de 

certificação digital

É composto por cursos desenvolvidos 

para atender a usuários em geral, 

contadores, advogados, profissionais 

de TI entre outros. Também inclui 

treinamentos específicos para 

Autoridades Certificadoras e de Registro.  

Apresentação

Certisign I

Aspectos técnicos, normativos e regu-

latórios da Certificação Digital. Aborda 

conceitos, aplicações e os principais 

cases do mercado brasileiro.

Certisign II

Principais componentes da Certificação 

Digital, como protocolos, arquiteturas e 

mecanismos. Requisitos: Certisign I

Certisign Intensivo

Principais conceitos sobre Certificação 

Digital e aplicação no mercado brasileiro. 

Certisign para Help Desk

Capacita equipe de suporte de ACs su-

bordinadas à Certisign para atendimento 

aos usuários de Certificação Digital.

Certisign Desenvolvimento para .NET e Java

Cursos distintos que capacitam desen-

volvedores a criar soluções de aplicativos 

.NET ou Java com Certificação Digital. Re-

quisitos: Certisign I e II

Certisign SDK

Capacita desenvolvedores para a utili-

zação do SDK para Certificação Digital.

Requisitos: Certisign I e II

Certisign para Agentes de Validação

Capacita Agentes de Validação das Auto-

ridades de Registro.

Certisign para Serviços Contábeis

Orienta contabilistas e auditores fiscais 

na solicitação e uso de identidades digi-

tais e demonstra os principais serviços 

públicos on-line como e-CAC e SPED. 

Certisign III – Aplicações

Curso prático de Certificação Digital.

Aborda ferramentas como: Assinadores 

de Documentos e Newsletters, Workflow, 

WinLogon, Instalação da CA Microsoft, 

criptografia de arquivos, configuração e 

utilização de “Client Authentication” (IIS 

– Windows e Apache – Linux), Selo Crono-

lógico, assinatura on-line com CAPICOM, 

gerenciamento de identidades digitais e 

mídias de armazenamento.

Requisitos: Certisign I e II

Certisign Workflow

Curso prático. Ensina a gerenciar e utili-

zar o Workflow com Certificação Digital.

Turmas Especiais

Oportunidade para organizações que 

desejam treinar grupos de colaborado-

res. Podem ser ministrados no Brasil e 

América Latina.
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Dúvidas Frequentes
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Quem pode ter um Certificado Digital? 

Qualquer pessoa que tenha um CPF válido pode solicitar sua identidade digital. Da mesma 

maneira, as empresas que tenham um CNPJ válido também podem solicitar um e-CNPJ.  

Qual a melhor opção de Certificado Digital?

O Certificado Digital tipo A3 oferece mais segurança e mais praticidade, pois é gerado 

e armazenado em um dispositivo criptográfico, ou seja, em um cartão inteligente ou token. 

Eles são invioláveis e apresentam a vantagem de poderem ser transportados para onde quer 

que seja, de forma que você possa realizar transações on-line em outros locais. 

O Certificado Digital é seguro?

Sim, a identidade digital é segura. O Certificado Digital de sua identidade digital 

trabalha com as chamadas chaves criptográficas, sendo uma pública e a outra privada. A 

chave privada é somente de seu conhecimento, sendo necessária uma senha para acessá-

la. Seja em qualquer modelo escolhido garantimos a sua privacidade, pois a criptografia 

utilizada na autenticação dos documentos eletrônicos assegura que somente pessoas 

autorizadas por você terão acesso àquele documento. 

A assinatura digital protege seu documento de violações e garante que ele chegue 

ao seu destino final de maneira correta. 

Ao gerar meu par de chaves criptográficas para o Certificado Digital, além de 

armazenar minha chave pública, a Autoridade de Registro também fica com uma 

cópia da minha chave privada?

Não. A Autoridade de Registro (AR) que emitiu seu Certificado Digital não mantém 

nenhuma cópia de sua chave privada. Portanto, é importante manter sua senha de acesso 

à chave bem guardada e que a mesma seja apenas de seu conhecimento.    

Quais os cuidados que o Certificado Digital exige?

Qualquer que seja a opção de armazenamento para seu Certificado Digital, cartão 

inteligente, token ou em seu computador, deve-se sempre ter cuidado com a senha de acesso 

à chave privada. Sem essa senha não é possível acessar o dispositivo criptográfico escolhido. 

Lembre-se: Sua senha deve ser somente de seu conhecimento.

Onde posso utilizar meu Certificado Digital?

Atualmente, o Certificado Digital está sendo solicitado para inúmeros serviços 

públicos, como o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) da Receita 

Federal do Brasil. Ele já pode ser utilizado para efetuar a declaração de imposto de renda 

e para solicitar diversos documentos de forma on-line no site da Receita. 

Contudo, com a adoção do Certificado Digital em diversas esferas do serviço público 

e privado, ele já pode ser considerado parte da rotina de trabalho de muitas pessoas que 

precisam “conversar” entre si, no ambiente de trabalho, de forma segura e rápida.  

As transações feitas com o Certificado Digital têm validade jurídica?

Os documentos eletrônicos têm garantia legal, igualmente como acontece com 

os documentos em papel. A Medida Provisória 2.200-2 assegura a validade jurídica da 

Certificação Digital.

Qual a validade do Certificado Digital? É preciso renovar, como outros documentos?  

A validade do seu Certificado Digital pode variar de um a três anos. Após o vencimento 

é necessário fazer a renovação novamente com a Autoridade de Registro. 

Contudo, através da renovação on-line não é necessário comparecer a um Ponto de 

Atendimento. Para utilizar a renovação on-line é importante que seu Certificado Digital esteja 

válido e no último mês de validade. O processo de renovação on-line é dividido em: 

 Solicitação da renovação;

 Pagamento (caso seja aplicável); 

 Emissão da renovação. 

IMPORTANTE: 

*A renovação on-line é permitida apenas para certificados emitidos para pessoas-

físicas (e-CPF) e apenas uma vez. É importante lembrar também que a ICP-Brasil não 

autoriza a renovação de um certificado expirado.

** Não é possível renovar o certificado e-CNPJ. Deve-se emitir outro certificado após 

o vencimento do antigo, através da validação presencial.
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Glossário

A

ACEITAÇÃO

Demonstração da concordância quanto 

à correção e adequação do conteúdo e 

de todo o processo de emissão de um 

Certificado Digital, feita pelo indivíduo ou 

entidade que o solicitou. A aceitação ocorre 

através do recebimento e reconhecimento 

de uma notificação sobre o conteúdo 

do certificado, conforme os termos da 

Declaração de Práticas de Certificação 

– DPC. O certificado é considerado aceito 

ao ser instalado no sistema do solicitante 

a partir de sua primeira utilização ou após 

haver decorrido o prazo pré-estipulado 

para sua rejeição.

ACESSO 

Estabelecimento de conexão entre um 

indivíduo ou entidade e entre um sistema 

de comunicação ou de informações. 

A partir do acesso podem ocorrer a 

transferência de dados e a ativação de 

processos computacionais.

ADMINISTRADOR DE PKI GERENCIADA

MANAGED PKI ADMINISTRATOR 

Indivíduo designado para controlar e 

administrar as funções de uma infra-estrutura 

de chaves públicas (PKI Gerenciada).

ADWARE

Software que exibe publicidade. O adware 

muitas vezes inclui spyware, de modo que 

os anúncios podem ser dirigidos segundo 

interesses e hábitos do usuário.

AICPA 

AMERICAN INSTITUTE OF CERTIFIED PROFESSIONAL 

ACCOUNTANTS

Instituto de profissionais de contabilidade 

norte-americano que estabeleceu os padrões 

de auditoria conhecidos como SAS-70 

Statement of Audit Standards, utilizados 

como procedimento em auditorias sobre os 

controles físicos e de acesso das instalações 

de segurança de empresas e organizações. O 

site da AICPA funciona no endereço: 

http://www.aicpa.org. 

AGATE

APPLICATION GATEWAY

Componente do Internet Transaction Server 

(ITS) em aplicativos SAP. O Application 

Gateway é um servidor ativo que funciona 

independente de um servidor web em 

particular. Ele estabelece conexão com 

o servidor do aplicativo SAP, gerencia o 

processo de conexão e controla o contexto 

e o tempo de inatividade (time-out) da 

sessão. Além disso, gera páginas HTML e 

fornece conversões das páginas de códigos 

e suporte para o idioma local. 
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ALGORITMO 

ALGORITHM 

Série de etapas utilizadas para completar 

uma tarefa, procedimento ou fórmula na 

solução de um problema. Em criptografia, um 

algoritmo representa o processo matemático 

utilizado para “embaralhar” os dados.

ALGORITMO CRIPTOGRÁFICO 

CRYPTOGRA-PHIC ALGORITHM 

Processo matemático especificamente 

definido para criptografar e decriptografar 

mensagens e informações, normalmente 

com a utilização de chaves.

ANSI 

AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE

Organização privada sem fins lucrativos 

cujo objetivo é promover o uso internacional 

de padrões norte-americanos, a defesa 

de políticas e posições técnicas dos EUA 

em entidades de padronização locais e 

internacionais, e o estímulo à adoção 

nos EUA de padrões internacionais que 

atendam às necessidades da comunidade 

de usuários. O site do ANSI funciona no 

endereço:   http://www.ansi.org.

API

APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE 

Interface de programação de aplicativos que 

permite a comunicação entre programas ou 

entre um programa e o kernel (de um sistema 

operacional), estabelecendo as convenções 

e os parâmetros a serem seguidos.

ARQUITETURA 

ARCHITECTURE 

Modo de configuração de um sistema, in-

cluindo o relacionamento entre suas partes. 

Arquitetura de hardware é a configuração 

dos componentes físicos do sistema (servi-

dores e firewalls). Arquitetura de Software 

é a configuração dos componentes (pro-

gramas, sistemas operacionais ou scripts) 

dentro do sistema.

ASSISTENTE DE AUTENTICAÇÃO 

Componente do serviço de PKI Gerenciada 

Certisign disponível através do Centro de 

Processamento da Certisign, que permite 

ao administrador personalizar o modo 

como o usuário será autenticado para 

que se dê a aprovação ou rejeição de uma 

solicitação de Certificado Digital.

ASSINANTE 

Indivíduo ou organização para quem foi 

emitido um Certificado Digital dentro de 

uma hierarquia criptográfica. O assinante 

é o titular da chave privada correspondente 

à chave pública contida no certificado e 

possui a capacidade de utilizar tanto uma 

quanto a outra.

ASSINATURA DIGITAL 

DIGITAL SIGNATURE

Transformação de uma mensagem eletrôni-

ca através da aplicação de uma função ma-

temática e da encriptação do seu resultado 

com a chave privada do remetente, de modo 

que o destinatário da mensagem possa veri-

ficar sua origem e integridade. A assinatura 

digital garante que um conjunto de dados 

(mensagem ou arquivo) realmente provém 

de determinado remetente e não foi adulte-

rado após o envio.

AUDITORIA 

AUDIT 

Procedimento realizado por agentes inde-

pendentes e utilizado para verificar se todos 

os controles, equipamentos e dispositivos 

estão preparados e são adequados às suas 

funções. Inclui o registro e análise de todas 

as atividades importantes para detectar vul-

nerabilidades ou abusos em um sistema de 

informações.

AUTENTICAÇÃO 

AUTHENTICATION

Processo de confirmação da identidade 

de um indivíduo ou organização, ou de 

comprovação da posse ou integridade de 

certas informações. Um administrador 

executa a autenticação das solicitações 

de certificados através da validação da 

identidade do solicitante e da confirmação 

dos dados da solicitação. 

AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA

AUTOMATED AUTHENTICATION

Processo pelo qual uma solicitação de 

certificado é aprovada por comparação 

automática dos dados da solicitação com 

informações previamente disponíveis em 

um banco de dados. As opções de auten-

ticação automática oferecidas pela PKI Ge-

renciada Certisign são a Automated Admi-

nistration (Auto-Admin) e a Autenticação 

por Passcode. 

ADMINISTRAÇÃO AUTOMATIZADA 

AUTO-MATED ADMINISTRATION ou 

AUTO - ADMIN

Componente dos Serviços de PKI Geren-

ciada (e PKI Gerenciada Full) Certisign que 

substitui o processo de aprovação manu-

al de solicitações de certificados por um 

software personalizado, mantendo todo o 

processo dentro das instalações da organi-

zação. Disponível somente com os serviços 

de PKI Gerenciada (e PKI Gerenciada Full), o 

Auto-Admin aprova as solicitações de cer-

tificados sem a participação do administra-

dor, comparando os dados da solicitação 

com informações previamente cadastradas 

pela organização assinante dos serviços de 

PKI Gerenciada. 
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AUTORIDADE CERTIFICADORA

AC (CERTIFICATE AUTHORITY - CA) 

Entidade autorizada a emitir, suspender, 

renovar ou revogar certificados digitais. 

Cabe também à Autoridade Certificado-

ra emitir listas de certificados revogados 

(LCR) e manter registros de suas opera-

ções. A principal competência de uma 

AC, no entanto, é emitir certificados que 

vinculem uma determinada chave pública 

ao seu titular. Na hierarquia dos Serviços 

de Certificação Pública Certisign, as ACs 

estão subordinadas à Autoridade Certi-

ficadora Primária (AC-Raiz) da VeriSign, 

enquanto as ACs abaixo da hierarquia da 

ICP-Brasil subordinam-se à AC-Raiz da ICP-

Brasil. A AC é identificada por um nome 

distinto - distinguished name (dn) em to-

dos os certificados que emite.

AUTORIDADE EMISSORA

AE (ISSUING AUTHORITY – IA) 

A Autoridade Emissora (AE) pode ser uma 

Autoridade de Certificação Primária (AC-

Raiz), uma Autoridade Certificadora (AC) ou 

uma AC Subordinada, que somente pode 

emitir certificados válidos e confiáveis, com 

a aprovação prévia da AC-Raiz da hierarquia. 

Uma AE pode delegar as responsabilidades 

de avaliar, aprovar e recusar solicitações de 

certificados a uma ou mais ARLs (Autorida-

des de Registro Local), que não pertençam 

nem sejam operadas por aquela AE. Quan-

do isso ocorre, o termo “AE” deve incluir as 

ARLs para efeito de obrigações, garantias e 

exclusões.

AUTORIZAÇÃO 

AUTHORIZATION

Concessão de direito ou permissão que inclui a 

capacidade de acessar informações e recursos 

específicos em um sistema computacional.

B

BANCO DE DADOS 

DATABASE

Conjunto de informações relacionadas 

que são criadas, armazenadas e/ou mani-

puladas por um sistema de informações 

gerenciado por computador.

BACK DOOR

Uma vulnerabilidade na segurança instalada 

por vírus ou trojan para facilitar o acesso 

de um invasor, normalmente secreto, a um 

computador, driblando salvaguardas.

BIOMETRIA 

BIOMETRICS 

Ciência que utiliza propriedades físicas e 

biológicas para identificar indivíduos. São 

exemplos de identificação biométrica as 

impressões digitais, o escaneamento de 

retina e o reconhecimento de voz.

BIT 

BINARY DIGIT

Dígito binário (Binary digit), que pode ser 

1 ou 0.

BLOCO 

BLOCK

Seqüência de bits de comprimento fixo.

BROWSER

Vide Navegador de Internet / Web Browser

C

CA – CERTIFICATION AUTHORITY

AUTORIDADE CERTIFICADORA – AC

Vide Autoridade Certificadora. 

CADEIA DE CERTIFICADOS 

CERTIFICATE CHAIN

Lista ordenada de certificados contendo 

um certificado de assinante (entidade 

final) e um ou mais certificados de nível 

superior até a AE – Autoridade Emissora, 

que permite a um destinatário verificar 

que o remetente e todas as AEs envolvidas 

são confiáveis. 

CANAL SEGURO 

Canal de comunicação criptograficamente 

seguro para transmissão de informações.

CAPI 

CRYPTOGRAPHIC APPLICATION PROGRAMMING 

INTERFACE

Interface de programação de aplicativos 

criptográficos para módulos de software 

que permite o acesso a funções cripto-

gráficas pertencentes a outros programas 

relacionados. 

CENTRO DE CONTROLE 

CONTROL CENTER

Conjunto de páginas web no serviço de 

PKI Gerenciada Certisign/VeriSign, que 

permite aos Administradores visualizar, 

aprovar, recusar, suspender e revogar os 

certificados solicitados.

CERTIFICAÇÃO CRUZADA 

Situação em que uma AC Primária emite 

um certificado cujo assunto (subject) é 

uma entidade emissora de certificados 

que representa outro domínio de certifica-

ção, ou vice-versa. A certificação cruzada 

permite compartilhar a confiança entre di-

ferentes entidades e redes de PKI.
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CERTIFICADO DIGITAL

É um documento eletrônico seguro, que 

permite ao seu portador executar, de 

maneira muito mais rápida e sigilosa, 

operações corriqueiras do dia-a-dia como: 

assinatura de documentos, movimentação 

de conta bancária, compromissos públicos 

e declaração de imposto de renda.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL 

Processo de emissão de certificados 

digitais por uma Autoridade Emissora.

CERTIFICADO DE AFILIAÇÃO

Certificado emitido para indivíduos ou 

entidades afiliadas. Um certificado de afi-

liação fornece uma comprovação de iden-

tidade adequada, sem necessariamente 

afirmar que o indivíduo ou entidade em 

questão possui autorização para agir em 

nome da entidade à qual é afiliado. 

CERTIFICADO DE CHAVE PÚBLICA 

PUBLIC KEY CERTIFICATE

Credencial eletrônica cujos requisitos 

mínimos são: declarar o nome ou identidade 

da respectiva Autoridade Emissora (AE); 

identificar o respectivo titular; conter a 

chave pública referente ao titular; identificar 

o período operacional; conter o número de 

série do certificado e a assinatura digital da 

AE. Os Certificados Digitais são utilizados 

para autenticar o remetente e confirmar a 

integridade dos dados enviados, podendo 

também fornecer elementos que impeçam 

ou dificultem o repúdio infundado a atos 

ou transações. Além disso, os Certificados 

podem ser utilizados para criptografar dados 

e enviá-los ao seu titular. Os Certificados 

Públicos Certisign podem ser publicados 

através da VeriSign Trust Network (VTN) e 

estabelecer comunicação fora de seu domínio. 

Os Certificados Privados Certisign não fazem 

parte da VTN e não podem estabelecer 

comunicação fora do seu domínio.

CERTIFICADOS DIGITAIS DE CLASSE 

1/2/3

Certificados com nível específico de 

segurança e confiança dentro da hierarquia 

VeriSign Trust Network:

Classe 1: fornece o nível mais 

baixo de segurança e confiança. 

Os certificados de classe 1 validam 

apenas o endereço de e-mail do 

indivíduo para quem o certificado foi 

emitido.

Classe 2: oferece nível médio de 

confiança. Os certificados de classe 

2 validam a identidade do indivíduo 

com a utilização de um banco de 

dados de clientes on-line e verificação 

do e-mail, ou então através de uma 

partição secreta.

Classe 3: fornece o mais alto 

nível de confiança. Os certificados 

de classe 3 validam indivíduos 

através do comparecimento em 

pessoa dos mesmos perante um 

agente autorizado, além de outras 

comprovações específicas de 

identidade. Os certificados de classe 

3 validam organizações através de 

bancos de dados de terceiros (como 

o Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas - CNPJ) e outros meios 

independentes.

CERTIFICADO DE DEMONSTRAÇÃO 

(DEMO) 

DEMO CERTIFICATE 

Certificado emitido por uma Autoridade 

Emissora com a finalidade exclusiva de 

apresentação e demonstração, não poden-

do ser utilizado para comunicações segu-

ras ou confidenciais.

CGI 

(COMMON GATEWAY INTERFACE) 

Protocolo que especifica como um ser-

vidor de Internet executa e troca dados 

com um programa.

CHAVE COMUM 

COMMON KEY 

Partição física em um sistema de hardware 

criptográfico, armada através de um processo 

de partição secreta que exige que a partição 

física permaneça anexada ao hardware quando 

armada. Não se presume que seja secreta, 

já que não permanece continuamente sob o 

controle de um indivíduo.

CHAVE DE SESSÃO

Chave para sistemas criptográficos de 

chave simétrica utilizada pela duração de 

uma mensagem ou sessão de comunicação. 

O protocolo SSL (Secure Sockets Layer) 

utiliza as chaves de sessão para manter a 

segurança das comunicações via Internet.

CHAVE DISTRIBUÍDA 

Chave dividida em várias partes e compartilhada 

entre diferentes participantes.

CICLO DE VIDA DO CERTIFICADO 

Período de tempo que se inicia com a 

solicitação do certificado e termina com 

sua expiração, renovação ou revogação.

CIFRA ASSIMÉTRICA 

ASYMMETRIC CIPHER

Algoritmo criptográfico que utiliza uma 

chave para criptografar e outra para 

decriptografar. A criptografia de chaves 

públicas é um exemplo de cifra assimétrica. 
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CIFRA DE BLOCO 

BLOCK CIPHER 

Cifra simétrica que criptografa um arquivo 

dividindo-o em blocos e criptografando 

cada bloco.

CLIENTE 

Programa normalmente utilizado pelo usuário 

como interface para acessos a um conjunto 

de serviços tornados disponíveis por um 

servidor, em relações cliente/servidor. 

CERTIFICADO DE ASSINATURA DE CÓDIGO

CODE SIGNING CERTIFICATE

Certificado emitido para empresas que de-

senvolvem software, permitindo que assinem 

digitalmente o código-objeto de programas 

garantindo a origem e a integridade absoluta 

para quem recebe o código pela Internet.

COMPONENTE DE RETAGUARDA 

BACK-END COMPONENT

Programa, dispositivo ou equipamento 

não diretamente visível para o usuário 

em sistemas, produtos ou serviços Cer-

tisign. Os componentes de apoio são ge-

ralmente protegidos por “firewalls” para 

garantir sua segurança. 

COMPONENTE DE INTERFACE 

FRONT END COMPONENT

Componente de um sistema, produto 

ou serviço Certisign diretamente visível 

para o usuário.

COMPROMETIMENTO

COMPROMISE

Violação concreta ou suspeita de 

violação de uma política de segurança, 

onde possa ter ocorrido divulgação não 

autorizada ou perda do controle sobre 

informações sigilosas.

CPM 

CERTIFICATE PARSING MODULE

Módulo de análise de certificados. Parte de 

produtos Certisign que extrai informações 

dos certificados de cliente apresentados 

à um servidor de Internet e os torna 

disponíveis para aplicativos que utilizem 

certificados digitais.

COOKIE

Uma espécie de arquivo que alguns 

websites colocam nos computadores dos 

usuários para permitir a personalização do 

conteúdo da Web. A maioria dos cookies é 

inofensiva, mas alguns registram hábitos 

de navegação na Web e informação pessoal 

e são considerados spyware.

CONFIDENCIALIDADE 

CONFIDENTIALITY

Condição na qual dados sigilosos são 

mantidos em segredo e revelados somente 

às pessoas autorizadas.

CONTROLE DE ACESSO

Conjunto de componentes dedicados a 

proteger a rede, aplicações Web e instala-

ções físicas de uma Autoridade Certifica-

dora (AC) contra o acesso não autorizado, 

permitindo que somente organizações ou 

indivíduos previamente identificados pos-

sam utilizá-las. Vide também Lista de Con-

trole de Acesso / Access Control List.

CONTROLE DISCRICIONÁRIO DE ACESSO 

DISCRETIONARY ACCESS CONTROL - DAC

Conjunto de meios de restrição de acesso 

a objetos baseado na identidade dos 

titulares e/ou dos grupos a que pertencem. 

O controle é discricionário e permite que 

um titular com determinada permissão 

de acesso seja capaz de transferir essa 

permissão (talvez até indiretamente) para 

qualquer outro titular a seu critério.

CREDENCIAMENTO 

ACCREDITATION

Declaração formal feita por uma autori-

dade competente para afirmar que um 

sistema de informação, organização 

ou profissional foi considerado apto a 

executar determinadas tarefas ou ope-

rar em um modo de segurança espe-

cífico, após cumprir um conjunto de 

condições preestabelecido.

CRIPTOGRAFIA

Processo de embaralhamento de dados 

para que não possam ser recuperados 

sem a utilização do processo inverso 

de decriptografia. A criptografia é uma 

ciência matemática usada para assegurar 

o sigilo e a autenticidade das informações, 

convertendo-as em uma versão ininteligível 

que só pode ser decifrada com a chave e o 

algoritmo criptográfico corretos.

CRIPTOGRAFIA DE CHAVES PÚBLICAS 

PUBLIC KEY CRIPTOGRAPHY

Tipo de criptografia que usa um par de 

chaves criptográficas matematicamente 

relacionadas. A chave pública está 

disponível a todos que desejem criptografar 

informações e enviá-las ao dono da chave 

privada, ou verificar uma assinatura digital 

criada com aquela chave privada. A chave 

privada é mantida em segredo por seu 

dono e pode decriptografar informações 

ou gerar assinaturas digitais. 

CRON JOB

Script configurável utilizado para executar uma 

tarefa simples e repetitiva (como gerar um 

registro) dentro de um cronograma definido.
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CPS 

Vide Declaração de Práticas de Certificação 

– DPC

CSR 

CERTIFICATE SIGNING REQUEST

Vide Solicitação de Assinatura de Certificado.

CSV – COMMA - (SEPARATED VALUE) 

VALOR SEPARADO POR VÍRGULA 

Formato de arquivo também conhecido 

como flat file (arquivo plano), que pode 

ser transferido entre aplicações basea-

das em tabelas, como bancos de dados 

e planilhas. Este tipo de arquivo contém 

uma série de linhas de texto ASCII onde 

os valores das colunas são separados 

por uma vírgula, dando início a cada 

novo registro na linha imediatamente 

inferior.

D 

DATA ENCRYPTION STANDARD – (DES) 

PADRÃO DE CRIPTOGRAFIA DE DADOS (DES)

Sistema de cifragem em blocos desen-

volvido pela IBM e pelo governo dos EUA 

nos anos 70 como padrão oficial. Está 

definido no documento de padronização 

FIPS 46-1.

DECLARAÇÃO DE PRÁTICAS DE CERTIFICAÇÃO 

DPC CPS 

CERTIFICATION PRACTICE STATEMENT

Documento periodicamente revisado e 

republicado, que contém as práticas e 

procedimentos implementados por uma 

Autoridade Certificadora para emitir 

certificados. É a declaração da entidade 

certificadora a respeito dos detalhes 

do seu sistema de credenciamento, das 

práticas e políticas que fundamentam 

a emissão de certificados e de outros 

serviços relacionados. É utilizado pelas 

Autoridades Emissoras para garantir a 

emissão correta dos certificados e pelos 

Solicitantes e Partes Confiantes para 

avaliar a adequação dos padrões de 

segurança empregados às necessidades 

de segurança de suas aplicações.

DECRIPTOGRAFIA

Processo que transforma dados previa-

mente criptografados e ininteligíveis 

(ciphertext) de volta à sua forma legível 

(plaintext).

DIGITAL ID 

Nome comercial e marca registrada da 

VeriSign para um Certificado Digital. 

DAP (DIRECTORY ACCESS PROTOCOL)

PROTOCOLO DE ACESSO À DIRETÓRIOS 

Protocolo que permite a um usuário de di-

retórios (um indivíduo ou outro aplicativo 

de software) acessar um diretório compa-

tível com X.500.

DIRECTORY INTEGRATION MODULE (DIM)

MÓDULO DE INTEGRAÇÃO DE DIRETÓRIOS (MID)

Módulo da opção Auto-Admin (Auto-

mated Administration) da PKI Geren-

ciada Certisign que permite ler dados 

de autenticação a partir do diretório 

compatível com LDAP da organização 

e inserir informações de certificados 

no diretório.

DISPONIBILIDADE 

Capacidade de utilizar informações e 

processos sob demanda, permitindo o 

acesso autorizado a recursos e a perfor-

mance de operações críticas em tempo 

hábil.

DISTINGUISHED NAME (DN) 

NOME DISTINTO 

Conjunto de dados que identifica de 

modo inequívoco uma entidade ou 

indivíduo pertencente ao mundo fí-

sico no mundo digital (por exemplo: 

país=BR, estado=Rio de Janeiro, nome 

organizacional=Sua Empresa S.A., nome 

comum=José da Silva).

DOMAIN NAME SERVICE (DNS)

SERVIÇO DE NOMES DE DOMÍNIO 

Processo que transforma endereços IP 

(1.2.3.4) em nomes hierárquicos, que 

podem ser lidos por seres humanos 

(www.companyname.com) e vice-versa.

DOCUMENTO 

Registro que consiste em informações 

inscritas em um meio tangível, como uma 

folha de papel, ao contrário das informações 

baseadas em sistemas de computação.

E

EMISSÃO DE CERTIFICADO 

Ação desempenhada por uma AE 

(Autoridade Emissora) na criação de um 

certificado e subseqüente notificação 

ao seu solicitante, ou seja, à pessoa 

ou organização listada no conteúdo do 

certificado, que se torna assinante a 

partir da aceitação.

ENTIDADE AFILIADA 

AFFILIATED ENTITY

Entidade relacionada à outra: (i) como 

matriz, subsidiária, sócia, joint-ven-

ture, contratada ou agente, (ii) como 

membro de uma comunidade de inte-
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resses registrada, ou (iii) como enti-

dade que mantém relacionamento com 

uma entidade principal, que mantém 

negócios ou registros capazes de for-

necer comprovação adequada da iden-

tidade da afiliada.

End-User Licence Agreement (EULA) 

Acordo de Licença do Usuário Final

Contratos que acompanham a maioria dos 

programas e governam os termos de uso. 

A maioria dos usuários com computado-

res infectados por adware e spyware con-

cordam em instalar os programas ao clicar 

em “Aceito” no pé dos eulas que acompa-

nham software shareware e outros progra-

mas gratuitos.

EXTENSÃO.PFX 

Extensão de arquivo associada a todos 

os Certificados Digitais exportados do 

navegador Microsoft Internet Explorer 

que incluem as chaves pública/privada em 

formato PKCS #12.

EXTENSÃO.CER

Extensão de arquivo associada a Certifica-

dos Digitais

F

FERRAMENTA DE ADMINISTRAÇÃO DE 

CHAVES DA AC

Componente do Centro de Processamento 

utilizado para testar e inicializar os cartões 

Luna, gerar pares de chaves, certificados e 

solicitações de certificados.

G

GERENCIADOR DE CONEXÕES

Mecanismo de transações que executa 

operações básicas dentro do Centro de 

Processamento, tais como aprovação, re-

novação, revogação e recusa de solicita-

ções de certificados.

H

HASHING 

É um algoritmo que faz o mapeamento de 

uma seqüência de bits de tamanho arbitrá-

rio para uma seqüência de bits de tamanho 

fixo menor, conhecido como resumo, de 

forma que seja muito difícil encontrar duas 

mensagens produzindo o mesmo resultado 

hash (resistência à colisão), e que o pro-

cesso reverso também não seja realizável. 

Dado um hash, não é possível recuperar a 

mensagem que o gerou.

HIERARQUIA DE CERTIFICADOS 

Estrutura de validade de certificados que 

permite verificar se o emissor de um Cer-

tificado Digital é confiável. Os certificados 

são emitidos e assinados por outros certi-

ficados, localizados em posição superior na 

hierarquia. A validade de um determinado 

certificado é estabelecida pela respectiva va-

lidade do certificado anterior.

I

IDENTIDADE DIGITAL

Neste caso, usado como sinônimo de 

Certificado   Digital 

INFRA-ESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS (ICP) 

PUBLIC KEY INFRASTRUSTURE (PKI)

São as técnicas, a arquitetura, a organiza-

ção, as práticas e os procedimentos que 

suportam, em conjunto, a implementação 

e a operação de um sistema de certificação 

baseado em criptografia de chave pública.

INDIVÍDUO AFILIADO 

AFFILIATED INDIVIDUAL

Indivíduo relacionado a uma entidade (i) 

como presidente, diretor, funcionário, 

sócio, contratado, estagiário ou outra 

função dentro da entidade, (ii) como 

membro de uma comunidade de interesses 

registrada, ou (iii) como um indivíduo 

que mantém relacionamento com uma 

entidade principal, que possui negócios ou 

registros capazes de fornecer comprovação 

adequada da identidade dos afiliados.

INTEGRIDADE DE DADOS 

DATA INTEGRITY

Situação onde é possível comprovar 

que um conjunto de dados não foi 

adulterado ou destruído sem autori-

zação durante sua transferência entre 

sistemas ou computadores.

INTERFACE DE LINHA DE COMANDO 

COMMAND LINE INTERFACE

Interface de usuário em sistemas operacio-

nais ou aplicativos na qual o usuário digita 

um comando em uma linha específica, re-

cebe uma resposta do sistema, digita uma 

nova linha e assim por diante. O aplicativo 

Prompt de Comando MS-DOS no sistema 

operacional Windows é um exemplo de in-

terface de linha de comando. 
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K

KEY LOGGER 

Uma forma de spyware que registra cada 

batida no teclado ou outra atividade no 

sistema. Esses programas podem coletar 

números de cartão de crédito, senha e outros 

dados delicados e transmiti-los a terceiros. 

KRB 

Bloco de Recuperação de Chaves.  

L

LIGHTWEIGHT DIRECTORY ACCESS 

PROTOCOL (LDAP) 

LDAP é um protocolo de acesso a diretó-

rios ‘leves’, que permite a localização de 

arquivos, pessoas físicas e jurídicas em 

rede, tanto na Internet como em Intranets 

corporativas, podendo conter Certificados 

Digitais de usuários.

LISTA DE CERTIFICADOS REVOGADOS (LCR) 

CERTIFICATE REVOCATION LIST (CRL) 

Lista assinada digitalmente por uma Au-

toridade Emissora (AE) e publicada pe-

riodicamente ou sob demanda, contendo 

certificados que foram suspensos ou re-

vogados antes de suas respectivas datas 

de expiração. A lista geralmente indica o 

nome de quem a emite, a data de emissão 

e a data da próxima emissão programa-

dos, além dos números de série dos cer-

tificados revogados ou suspensos e das 

datas e motivos específicos para a suspen-

são ou revogação.

LISTA DE CONTROLE DE ACESSO (LCA) 

ACCESS CONTROL LIST (ACL) 

Lista de indivíduos ou entidades (e respectivas 

senhas) com permissão de acesso a certas 

áreas específicas de um servidor, rede, 

aplicação de Internet ou instalações físicas 

de uma Autoridade Certificadora.

M

MÉTODO DE AUTENTICAÇÃO 

Processo de verificação da identidade de um 

solicitante e da veracidade dos dados da so-

licitação, como parte do processo de apro-

vação de uma solicitação de Certificado Di-

gital. O Serviço de PKI Gerenciada Certisign 

oferece três métodos de autenticação: Au-

tenticação Manual, Autenticação por Passco-

de e Autenticação Automatizada. 

MÓDULO CRIPTOGRÁFICO 

CRYPTOMODULE

Software ou hardware que fornece servi-

ços criptográficos, como criptografia, de-

criptografia, geração de chaves, geração 

de números aleatórios ou suporte para 

cartões inteligentes.

N

NAVEGADOR DE INTERNET 

Aplicativo utilizado para visualizar arqui-

vos HTML, VRML, textos, arquivos de áu-

dio, animação, videoclipes e/ou correio 

eletrônico pela Internet. Entre os princi-

pais navegadores disponíveis no mercado 

estão: Microsoft Internet Explorer, Netsca-

pe Navigator, Opera, etc.

NOME COMUM 

COMMON NAME

Atributo especificado dentro do Assunto 

- Nome Distinto (Distinguished Name) - de 

um certificado. Para certificados de servidor 

de 40 bits ou 128 bits, o nome comum é 

o FQDN (Fully Qualified Domain Name) ou 

nome do “host” DNS do site a ser certificado. 

Para um Certificado de Assinatura de Sof-

tware, o nome comum é o nome da organi-

zação. Em certificados de assinante, o nome 

comum é normalmente composto pelo pre-

nome e sobrenome do assinante.

 

O

OCSP

Protocolo On-line de Status de Certificados. 

 

ONSITE FOR MULTIPLE SERVER IDS 

Ver OnSite Server 

 

ONSITE FULL 

PKI Gerenciada para SSL Versão Premium

ONSITE LITE 

PKI Gerenciada Lite 

 

ONSITE SERVER 

PKI Gerenciada para SSL

  

 

P

PADRÃO DE SINTAXE DE SOLICITAÇÃO 

DE CERTIFICADO 

CERTIFICATE REQUEST SYNTAX (CRS) STANDARD

Padrão PKCS (#10) que define as informa-

ções e o formato exigidos para uma solici-
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tação de certificado de assinante.

PÁGINAS DE ADMINISTRAÇÃO DE 

CERTIFICADOS 

CERTIFICATE MANAGEMENT PAGES

Páginas HTML onde o Administrador da PKI 

Gerenciada desempenha as tarefas diárias 

de administração dos certificados como 

aprovação ou recusa de solicitações.

PERÍODO OPERACIONAL 

Período que começa na data e hora em 

que o certificado foi emitido e termina 

na data e hora que expira o certificado 

ou no momento em que ele for suspenso 

ou revogado. 

PKCS #12 

Padrão que especifica um formato portátil 

para armazenar e transportar as chaves 

privadas e os certificados dos usuários. 

Vide também EXTENSÃO.PFX

PKI (PUBLIC KEY INFRASTRUSTURE)

Vide ICP 

(INFRA-ESTRUTURA D CHAVES PÚBLICAS).

PKI GERENCIADA PRIVADA 

MANAGED PKI PRIVATE

Produto que gerencia os processos de 

solicitação, aprovação, manutenção, re-

novação e revogação de certificados digi-

tais privados e individuais. Os certificados 

de PKI Gerenciada Privada de Cliente são 

assinados por um certificado de AC-Raiz 

privada e fazem parte de uma hierarquia 

privada. Por não serem interoperáveis 

com os aplicativos de uso comum na In-

ternet, como navegadores, servidores e 

programas de e-mail, estes certificados 

permitem maior controle em um ambien-

te fechado.

PKI GERENCIADA PÚBLICA 

MANAGED PKI PUBLIC

Produto que gerencia os processos de so-

licitação, aprovação, manutenção, renova-

ção e revogação para certificados digitais 

públicos e individuais. Os certificados de 

PKI Gerenciada Pública são assinados pela 

Autoridade Certificadora Primária de Clas-

se 2 da VeriSign e fazem parte da VeriSign 

Trust Network. Os Certificados de Clien-

te Públicos devem aderir ao DPC. Os 

certificados de PKI Gerenciada Públi-

ca de Cliente são interoperáveis com 

aplicativos de uso comum na Internet, 

como navegadores, servidores e pro-

gramas de e-mail, permitindo que o 

usuário deste tipo de PKI comunique-

se fora do seu domínio privado.

PC 

POLÍTICA DE CERTIFICADOS da Certisign

É um conjunto de regras que indica a 

aplicação de um certificado para uma 

comunidade particular e/ou classe de 

aplicação com requisitos de segurança. 

A política de certificado pode ser usada 

por um usuário certificado para ajudar 

a decidir se um certificado é confiável o 

suficiente para uma dada aplicação. 

PROGRAMA CGI 

COMMON GATEWAY INTERFACE PROGRAM 

Programa executável que obedece às es-

pecificações do protocolo CGI – Common 

Gateway Interface e é utilizado para esten-

der as funcionalidades e capacidades de 

um servidor de Internet. 

PROVEDOR DE SERVIÇOS CRIPTOGRÁFICOS 

CRYPTOGRAPHIC SERVICE PROVIDER

Software que gera o par de chaves pública/

privada e executa todas as operações crip-

tográficas, como encriptação e assinaturas 

digitais para uma API específica.

PTA (PERSONAL TRUST AGENT)

Módulos da PKI Gerenciada que permi-

te controle de acesso, assinatura digi-

tal de formulários e a administração de 

chaves e certificados.

R

RAIZ 

É a primeira CA em uma cadeia de certi-

ficação cujo certificado é auto-assinado, 

podendo ser verificado através de meca-

nismos e procedimentos específicos, sem 

vínculos com este.

RECIBO DIGITAL 

DIGITAL RECEIPT

Bloco de dados assinado digitalmente, in-

cluindo um Selo Cronológico Digital que 

forma o recibo ou resíduo enviado a uma 

parte solicitante para provar que certa 

transação ocorreu. A Certisign age como 

testemunha e emite o recibo digital para 

confirmar que a transação ocorreu em 

um momento específico. O Recibo Digi-

tal inclui um resumo do documento ou 

transação, juntamente com a data e hora 

fornecidos por um serviço confiável de in-

formação de dia e hora. Esse pacote é as-

sinado por uma Autoridade Certificadora 

Certisign. Como o recibo é um objeto de 

dados que persiste no tempo, pode ser-

vir como comprovação não-repudiável da 

ocorrência de uma transação.
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REGISTRO AUTENTICADO 

AUTHENTICATED RECORD

Documento assinado contendo a compro-

vação relevante de autenticação da men-

sagem, com a assinatura digital verificada 

por uma parte confiante. Para fins de noti-

ficação de suspensão e revogação, no en-

tanto, a assinatura digital contida na referi-

da mensagem de notificação deve ter sido 

criada pela chave privada que corresponde 

à chave pública contida no certificado. 

REGISTRO DIGITAL 

DIGITAL RECORD 

Serviço oferecido pela Certisign (e 

componente dos Serviços de Validação) 

no qual é emitido um selo cronológico 

digital e um armazenamento de uma 

comprovação de determinada transação 

digital (um recibo digital) como parte 

do Serviço de Notarização Digital. Os 

registros digitais são armazenados por 

um período de tempo específico e podem 

ser disponibilizados no futuro às partes 

interessadas para fins de auditoria e 

resolução de disputas, se necessário.

RETIRADA 

Processo pelo qual um solicitante de certi-

ficado acessa um endereço digital forneci-

do pela Autoridade Certificadora para reti-

rar um Certificado Digital pendente, após 

o envio da solicitação e respectiva aprova-

ção. Depois de retirado, o Certificado Di-

gital passa a ser considerado emitido.

RSA 

É o mais popular sistema criptográfico de 

chaves públicas criado por Rivest, Shamir 

e Adleman, capaz de fornecer assinaturas 

digitais e criptografar textos.

 

S

SELO CRONOLÓGICO DIGITAL 

DIGITAL TIMESTAMP

Serviço que registra, no mínimo, a data e a 

hora correta de um ato, além da identidade 

da pessoa ou equipamento que enviou 

ou recebeu o selo cronológico. O Selo 

Cronológico Digital cria uma confirmação 

assinada digitalmente e à prova de fraude 

sobre a existência de uma transação ou 

documento específico.

SELO DE SITE SEGURO 

SECURE SITE SEAL

Símbolo que indica um ambiente seguro 

para transações digitais. A presença do 

selo demonstra que um site possui um 

Certificado de Servidor de VeriSign ou ICP-

Brasil. Além disso, o selo funciona como 

link para uma página segura que fornece 

detalhes sobre o Certificado Digital e o 

programa Certisign de Sites Seguros.

S/MIME 

Especificação para segurança de e-mail que 

implementa uma sintaxe de mensagem 

criptografada num ambiente de Internet 

MIME (Método seguro de envio de e-

mails que utiliza o sistema de criptografia 

Rivest-Shamir-Adleman). Este método foi 

sugerido pela RSA como padrão, além de 

ser utilizado nos softwares de navegação 

da Microsoft e Netscape.

SENHA

Seqüência de números e/ou letras criada 

por um solicitante de certificado no 

momento da solicitação e utilizada mais 

tarde para renovar e revogar o Certificado 

Digital, conforme exigido pela DPC. A senha 

é também utilizada por um detentor de 

partição secreta para autenticar a si próprio 

perante o emissor das partições secretas.

SERVIÇOS DO CICLO DE VIDA 

Refere-se à extensão de atividades 

relacionadas com a manutenção e 

gerenciamento de Certificados Digitais, 

tais como revogar, substituir e renovar um 

Certificado Digital.

SERVIDOR DO BANCO DE DADOS 

DATABASE SERVER

Servidor da área interna do Centro de 

Processamento que armazena todas 

as informações relativas a solicitações 

de inscrição para certificados (como os 

certificados emitidos ou revogados).

SERVIDOR DO CENTRO DE CONTROLE 

CONTROL CENTER SERVER

Servidor localizado na área visível ao 

usuário do Centro de Processamento, que 

funciona como interface para todas as 

tarefas executadas por um administrador 

no gerenciamento de um programa de 

certificados, incluindo a aprovação e 

recusa de solicitações de certificados e o 

download de arquivos.

SERVIDOR DE CERTIFICADOS

CERTIFICATE SERVER

Programa de software que permite às 

organizações manter suas próprias infra-

estruturas de chaves públicas, podendo 

criar, assinar e gerenciar certificados 

digitais sem depender dos serviços de 

uma Autoridade Certificadora externa. 

Além do software, as organizações 

precisam também adquirir o hardware 

para executar o programa, estabelecer 

instalações seguras para abrigar o 

servidor, aprender a configurar e utilizar 
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o software, administrar e fazer cópias 

de segurança do banco de dados de 

certificados e garantir a manutenção do 

sistema ao longo do tempo, o que implica 

um investimento consideravelmente maior 

do que o empregado na aquisição de um 

serviço de PKI Gerenciada.

SERVIDOR DE DIRETÓRIO

DIRECTORY SERVER

Servidor que hospeda o diretório LDAP em 

uma empresa ou organização.

SERVIDOR WEB DE GERENCIAMENTO 

DO ADMINISTRADOR 

ADMIN MANAGER WEB SERVER

Servidor Web hospedado no Centro de Pro-

cessamento da Certisign usado pelos admi-

nistradores para gerir os certificados de PKI 

Gerenciada relativos à Empresas, Organiza-

ções e Administradores de Sistema.

SIGNATÁRIO

É a pessoa/entidade que cria uma assina-

tura digital para uma mensagem com a 

intenção de autenticá-la.

SOLICITAÇÃO DE ASSINATURA DE 

CERTIFICADO CSR 

CERTIFICATE SIGNING REQUEST

 Formulário na Internet de requisição de um 

Certificado Digital no ambiente Certisign. 

A CSR, normalmente, contém a chave 

pública e o Nome Distinto (Distinguished 

Name) do solicitante.

SOLICITANTE DE CERTIFICADO 

Indivíduo ou organização que solicita 

a emissão de um certificado de chave 

pública à uma Autoridade Emissora (AE).

SPYWARE

Software que monitora hábitos no 

computador, como padrões de navegação 

na Web e transmite a informação de 

terceiros. As vezes implica na autorização 

ou no consentimento do usuário. 

SSL (Secure Sockets Layer) 

Protocolo de segurança que provê privaci-

dade na comunicação através da Internet. 

O Protocolo permite que aplicativos clien-

te e servidor comuniquem-se utilizando 

mecanismos criados para proteger o sigilo 

e a integridade do conteúdo que trafega 

pela Internet.

SUBSTITUIÇÃO DE CERTIFICADO 

Um dos serviços do Centro de Certificação 

Digital é o processo de obtenção de 

substituição de certificado, uma vez que 

o certificado tenha sido revogado usando 

uma frase de identificação.

 T

TÉCNICO DE EQUIPAMENTOS CRIPTOGRÁFICOS 

CRYPTOGRAPHIC EQUIPMENT TECHNICIAN

Funcionário do Centro de Processamento 

responsável por armazenar e manter a 

segurança/integridade das chaves da Au-

toridade Certificadora, das chaves Luna e 

de outros componentes criptográficos. O 

Técnico de Equipamentos Criptográficos 

é também responsável pelo transporte de 

materiais de chaves e pela destruição das 

chaves obsoletas.

TERCEIRO DE CONFIANÇA 

Um terceiro de confiança, em geral indepen-

dente e imparcial, contribui para a máxima 

segurança e confiabilidade das informações 

permutadas entre os computadores. A Certi-

sign é um exemplo.

TERMOS DE ADESÃO 

É o contrato executado entre o assinante e 

uma Autoridade Emissora para a provisão 

dos serviços de certificação de acordo 

com sua DPC.

TEXTO CIFRADO 

CIPHERTEXT

Conjunto de dados criptografados e ininteligí-

veis. Vide também Texto Simples, plaintext.

TITULAR DO CERTIFICADO 

Uma pessoa, física ou jurídica, para 

a qual um certificado tenha sido 

emitido, que é capaz de usá-lo e que foi 

autorizada a usá-lo, possuindo a chave 

privada correspondente à chave pública 

incorporada ao certificado.

TROJAN 

O cavalo de tróia é um programa que 

parece ter uma função útil, como um 

game, mas inclui recursos escondidos 

e potencialmente maliciosos. Às vezes 

driblam mecanismos de segurança ao 

tapear os usuários e fazê-los autorizar o 

acesso aos computadores. 

U

UNIFORM RESOURCE LOCATOR (URL) 

Um mecanismo padronizado para identificar 

e localizar certos cadastros e outros recursos 

localizados na World Wide Web. A maioria das 

URLs aparecem na forma familiar de endereços 

de sites, tal como (www.certisign.com.br).
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VALIDAR CERTIFICADO 

Processo realizado por um destinatário ou 

parte de confiança para confirmar que o 

certificado de um titular, usuário-final, era 

válido e era racional na data e hora que uma 

assinatura digital pertinente foi criada.

VERIFICAÇÃO 

(de uma ASSINATURA DIGITAL) 

Para determinar com precisão que (i) a assi-

natura digital foi criada durante o período 

operacional de um certificado válido por 

uma chave privada correspondente à chave 

pública contida no certificado e (ii) que a 

mensagem associada não tenha sido alte-

rada desde que a assinatura digital foi cria-

da. (Cf., AUTENTICAÇÃO; CONFIRMAÇÃO).

VERIFICADOR DE CONFIGURAÇÃO 

CONFIGURATION CHECKER

Utilitário fornecido pela Certisign para o 

Microsoft Enhanced Cryptographic Pro-

vider (1024 bits) durante a instalação do 

“Go Secure! para Microsoft Exchange”. 

Caso o provedor criptográfico não exista 

ou esteja incorretamente configurado, o 

Verificador de Configuração instrui o usu-

ário a instalar o provedor de serviços crip-

tográficos apropriado.

VÍNCULO 

Afirmação feita por uma AE - Autoridade 

Emissora, ou por sua ARL - Autoridade de 

Registro Local, confirmando o relaciona-

mento entre determinada empresa ou orga-

nização e sua chave pública.

VTN (VeriSign Trust Network) 

Rede de Confiança da VeriSign

X

X.509

Modelo ITU-T (International Telecommunications 

Union-T) para certificados.

O X.509 v3 refere-se ao certificado que 

contenha, ou seja, capaz de conter extensões.

 

Sobre a Certisign

Fundada em 1996, a Certisign é uma das 

três primeiras Autoridades Certificadoras 

do mundo a emitir certificados digitais e 

única no mercado brasileiro credenciada 

para operar em múltiplas hierarquias, 

como ICP-Brasil, VeriSign Trust Network 

(VTN) e hierarquia privada. 

A Certisign proporciona a seus clientes 

um ambiente digital mais seguro, ajudan-

do-os a proteger informações, reduzir a 

fraude digital e o roubo de identidade. 

Entre seus usuários estão contribuintes 

da Receita Federal, profissionais liberais, 

a maioria dos sites de comércio eletrôni-

co, a quase totalidade do setor bancário, 

empresas de todos os portes e entidades 

governamentais. 
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Identidade Digital

Como os certificados digitais estão 
facilitando a vida das pessoas
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sIdentidade Digital

Como os certificados digitais estão facilitando a vida das pessoas

Esta segunda edição do livro Identidade Digital, revista e ampliada, oferece 

aos leitores, além do conhecimento em Certificação Digital, uma visão mais 

abrangente, ilustrando como esta tecnologia ganhou mais adeptos em um  

curto espaço de tempo.

A Certificação Digital é a tecnologia que traz autenticidade, segurança, 

agilidade, legalidade e privacidade na transmissão de informações no meio 

eletrônico. 

Por meio de uma linguagem fácil, você saberá:

O que é um certificado digital?

Como obtê-lo? 

Onde utilizá-lo?

Além de perceber que a sua utilização já está mais próxima do que você 

imagina.

Todas as suas dúvidas podem ser respondidas aqui. A sua porta de entrada  

para o mundo da Certificação Digital.
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