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O que é certificado digital?

Um certificado digital normalmente contém as seguintes informações:

Sua chave pública;• 

Seu nome e endereço de e-mail;• 

A validade da chave pública;• 

O nome da Autoridade Certificadora (AC) que o emitiu;• 

O número de série do Certificado Digital;• 

A assinatura digital da AC.• 

Para que serve?

Os aplicativos de software, redes e computadores podem utilizar seu certificado digital de várias maneiras:

Criptografia: garante o sigilo das informações em trânsito entre computadores ou no armazenamento.• 

Autenticação de Cliente: termo usado para descrever como você pode comprovar sua identidade para • 

outra pessoa ou computador. Por exemplo, os bancos on-line precisam certificar-se de que você é o 

cliente verdadeiro de uma determinada conta bancária. Na agência física, a pessoa geralmente comprova 

sua identidade através do RG; quando você está on-line, seu aplicativo de software apresenta seu 

certificado digital. Alguns sites exigem que você apresente seu certificado digital para permitir o acesso 

a áreas restritas, como as destinadas a assinantes de determinado serviço. Este processo não se limita à 

Internet e pode ser utilizado por aplicativos de rede, entre outras opções.

Assinatura Digital: como a assinatura escrita, comprova que a pessoa criou ou concorda com o • 

documento assinado. A assinatura digital oferece um nível mais alto de segurança do que uma assinatura 

escrita porque verifica que a mensagem veio de determinada pessoa e não foi alterada por acidente 

ou intencionalmente. Desta forma, se você assinar um documento, não poderá renegar a assinatura, 

alegando que ela foi falsificada (isto é conhecido como não-repúdio).

Como funciona?

Criptografia é o processo de embaralhamento de informações.

A criptografia de informações é feita com uma chave pública e, em seguida, desfeita com a correspondente 

chave privada. Pense nisso como um cofre que utiliza duas chaves, uma para fechar e outra para abrir. 

Existem duas finalidades básicas para a criptografia na Internet:

A criptografia em uma conexão cliente-servidor utiliza o certificado digital dado ao servidor • 

(computador) que hospeda um site da Web. Por exemplo, quando você visita um site “seguro” da Web, 
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o seu computador recebe o certificado contendo a chave pública deste site, o que é suficiente para criar 

uma sessão criptografada. Quando seu computador envia informações para o mesmo site, elas trafegam 

por dentro de um túnel criptográfico, tornando-se ilegíveis no caminho, sendo possível apenas ao 

servidor recuperar a informação original.

A segunda finalidade aplica-se quando você envia ou recebe mensagens criptografadas. Antes que • 

se possa enviar para alguém uma mensagem criptografada, é preciso ter o certificado digital deste 

destinatário, contendo sua chave pública. Seu aplicativo de e-mail usa esta chave pública para 

criptografar a mensagem. Deste ponto em diante, somente a chave privada deste destinatário pode 

decriptografar a mensagem. Assim, você pode distribuir seu certificado digital (e sua chave pública) 

para quantas pessoas quiser, sem comprometer a integridade de seu certificado. Entretanto, você não 

deve divulgar sua chave privada a ninguém, uma vez que ela é necessária para decriptografar qualquer 

mensagem que lhe for enviada, permitindo então que aquele que possuir sua chave privada possa ler as 

suas informações confidenciais.

Há mais um ponto importante: confiança. Muitas ACs diferentes podem oferecer certificados Digitais. Os 

aplicativos que você usa são configurados para confiar em certificados vindos de um pequeno número de 

empresas com sólida reputação. Assim, caso alguém lhe envie seu certificado digital (via e-mail ou por um 

site que você visite) e ele for de uma fonte não confiável segundo seu aplicativo, aparecerá uma mensagem 

perguntando se você deseja confiar nesta AC.

Quem usa?

Websites - comércio eletrônico B2B e B2C, institucionais• 

Corporações em geral - proteção de informações• 

Pessoas físicas• 

Quais são os tipos de certificados digitais?

Certificado para correio eletrônico pessoal

Os certificados digitais são uma espécie de carteira de identidade eletrônica ou passaporte que se aloja no seu 

navegador de Internet e no seu programa de e-mail. Eles contêm dados que o identificam e permitem a você:

Assinar digitalmente suas mensagens, para que o destinatário tenha certeza de que foi você mesmo • 

quem as enviou;

Criptografar seus e-mails com o certificado digital do destinatário, para que ele possa decriptografar e • 

ler seu conteúdo, assim como os arquivos que estiverem em anexo.
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Criptografando e assinando digitalmente seus e-mails, você garantirá que suas mensagens confidenciais e 

os arquivos em anexo sejam protegidos contra alteração, usurpação de identidade e violação. As interfaces 

do certificado digital são muito fáceis de usar e eles funcionam bem nos navegadores e pacotes de e-mail 

mais conhecidos.

O e-mail Seguro Pessoal é recomendado para troca de informações pessoais, não devendo ser utilizado para 

qualquer tipo de transação comercial. Isto porque as práticas realizadas para a verificação e emissão deste 

certificado não validam os dados fornecidos pelo usuário.

Certificados para web server

(Certificados Digitais para Identificação de Servidores)

O Certificado de Servidor identifica e autentica websites. Ele permite ao usuário final conferir a autenticidade 

do site em que está navegando e comunicar-se, através da mais moderna tecnologia de criptografia, aos 

sistemas SSL. Sua função é proteger informações confidenciais, tais como números de cartões de crédito, 

formulários on-line e dados financeiros, da ação de hackers e de outras pessoas não-autorizadas.

Soluções corporativas

A PKI Gerenciada CertiSign é um serviço controlado e totalmente integrado de Infra-estrutura de Chave 

Pública (PKI), próprio para proteção de intranets, extranets, Redes Privadas Virtuais (VPN) e aplicativos de 

comércio eletrônico. Este serviço fornece o máximo de flexibilidade, desempenho e escalabilidade, com a 

maior disponibilidade e segurança.

A PKI Gerenciada Certisign permite a montagem de um sistema personalizado e potente de Autoridade 

Certificadora e PKI, e a conseqüente emissão de certificados digitais para toda uma “comunidade”. Em vez 

de adotar soluções que só utilizam software ou de construir uma PKI própria, o serviço controlado da PKI 

Gerenciada Certisign permite maximizar os recursos corporativos. Com ela, a empresa controla a emissão 

e o gerenciamento de certificados, enquanto a CertiSign fornece a estrutura principal de serviços de 

processamento.

Correio Eletrônico Confiável - Sem o auxílio de um sistema seguro de troca de mensagens que proteja o capital 

intelectual, as transações e as comunicações, uma empresa não pode usufruir todo valor e potencial do correio 

eletrônico. O Correio Eletrônico Confiável protegerá toda a informação que circula por correio eletrônico na 

companhia, permitindo que as comunicações feitas em papel sejam transferidas para o meio eletrônico.

Acesso Confiável - A PKI cria um novo modelo de acesso a aplicativos web, substituindo as senhas por 

certificados digitais. Qual seria para uma empresa a perda potencial decorrente de uma violação das suas 

aplicações web e da perda de privacidade de seus clientes? E o impacto da perda de dados sigilosos de 

produto e projetos? Podemos, ainda, verificar a potencial redução de custos com chamadas a centrais de 

atendimento para alteração de senhas.

Transações Web Confiáveis - Combina a certificação digital com aplicativos baseados na Web para intranet e 

extranet, que permitem segurança de ponta a ponta, incluindo autenticação, assinatura digital, criptografia e 

não-repúdio. Ela permitirá que formulários que hoje precisam ser assinados em papel sejam transferidos para 
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o meio eletrônico. Desta maneira, os processos de uma companhia serão mais rápidos, seguros e terão custo 

mais baixo.

VPN Confiável - Uma solução que traz para o ambiente de rede privado todos os benefícios de custo de 

uma rede pública como a Internet, diminuindo substancialmente os custos associados às soluções de linhas 

dedicadas e acesso discado. É uma solução que simplifica a administração da autenticação de usuários em 

ambientes de VPN, diminuindo o custo de manutenção e reduzindo os possíveis erros humanos que possam 

comprometer a segurança de uma rede.

Por que uma empresa necessita desse tipo de solução?

ROI – Retorno sobre Investimento: a solução da Certisign potencializa a utilização do meio digital e, • 

conseqüentemente, todo o investimento efetuado em TI.

Preservação da marca: protege dados sigilosos da empresa e de seus clientes.• 

Confiança nas informações trocadas entre seus executivos• 

Diminuição do risco de fraudes• 

Maior disponibilidade de produtos e serviços por meio eletrônico• 

Como adquirir?

Certificado pessoal de e-mail • 

Pode ser facilmente adquirido em www.certisign.com.br/produtos/email/index.html 

Para esclarecer suas dúvidas, entre em contato através do e-mail suporte@certisign.com.br

Certificado de Servidor • 

Pode ser facilmente adquirido em www.certisign.com.br/produtos/webserver/index.html, através do 

telefone 21 3873-9559 ou do e-mail televendas@certisign.com.br

Soluções corporativas • 

Entre em contato através do telefone 21 3873-9559 ou do e-mail televendas@certisign.com.br

Glossário

- A -
ACORDO DE TITULARES
Acordo executado entre um titular e a CertiSign para as cláusulas dos serviços de certificados públicos 

designados de acordo com a DPC.

ARQUIVO DE PAR DE CHAVES PÚBLICA E PRIVADA 

Extensão do arquivo associada a todos os certificados digitais exportados do Netscape Communicator usando 

o PKCS #12 padrão. (ver CHAVE PÚBLICA; CHAVE PRIVADA; PAR DE CHAVES)
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ARQUIVO .PFX
Extensão do arquivo associada a todos os certificados digitais exportados do Microsoft Internet Explorer 

usando o PKCS #12 padrão.

ASSINATURA DIGITAL

Recurso do certificado digital que permite ao seu titular enviar mensagens eletrônicas de modo que sua 

identidade possa ser verificada e reconhecida pelo destinatário.

AUTORIDADE EMISSORA (AE)

A AE é credenciada para criar apenas certificados válidos e confiáveis, e por sua vez, os usuários destes 

certificados confiam no nível de confiança informado pela entidade autenticadora.

- C -
CANAL SEGURO
Um caminho de comunicações criptograficamente seguro para transmissões de informações.

CERTIFICADO (CERTIFICADO DE CHAVE PÚBLICA)

Uma mensagem (ver definição de MENSAGEM) que, pelo menos, expressa um nome ou identifica o emissor 

do certificado, identifica o titular, contém a chave pública do titular, identifica o período de validade do 

certificado, contém o número de série do certificado e é assinado digitalmente pelo emissor.

CERT.DB FILE

Arquivo que contém o certificado digital dentro do Netscape Navigator ou do browser Communicator.

CERTIFICADO DIGITAL

Uma marca de serviço e nome para um certificado da VeriSign. Credencial eletrônica, nãopalpável, gerada 

por uma Autoridade Certificadora que consiste em um par de senhas que permite ao titular se autenticar 

como autor da mensagem para o seu destinatário ou embaralhar o conteúdo de suas mensagens para que 

elas cheguem intactas e não-lidas ao destinatário. (ver CERTIFICADO)

CERTIFICADO OPERATIONAL NETSURESM

Um certificado que está dentro do seu período operacional (datas válidas) na data e hora presentes.

CHAVE DE SESSÃO

O tamanho da chave determinada para uma comunicação segura entre um cliente e um servidor que usa o 

SSL (Secure Sockets Layer). Uma sessão de criptografia de 40 ou 128 bits será determinada conforme o uso do 

software de busca internacional ou doméstico. (ver BROWSER DE LANÇAMENTO DOMÉSTICO; BROWSER DE 

LANÇAMENTO INTERNACIONAL)

CHAVE PRIVADA

Uma chave matemática (mantida em segredo pelo portador) usada para criar assinaturas digitais dependente 

do algoritmo para decriptografar mensagens ou arquivos criptografados (para confidencialidade) com a 

chave pública correspondente. (ver CHAVE PÚBLICA DE CRIPTOGRAFIA; CHAVE PÚBLICA)
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CHAVE PÚBLICA
Uma chave matemática que pode ser disponibilizada publicamente e que é usada para verificar assinaturas 

criadas com a chave privada correspondente. Dependente do algoritmo, a chave pública também é usada 

para criptografar mensagens ou arquivos que possam então ser decriptografados com a chave privada 

correspondente. (ver CHAVE PÚBLICA DE CRIPTOGRAFIA; CHAVE PRIVADA)

CHAVE PÚBLICA DE CRIPTOGRAFIA (ver CRIPTOGRAFIA)

Um tipo de criptografia que usa um par de chaves criptográficas relacionadas matematicamente. A 

chave pública pode ser disponibilizada para qualquer pessoa que queira usá-la e que possa decriptografar 

informações ou verificar uma assinatura digital; a chave privada é mantida em segredo pelo portador e pode 

decriptografar informações ou gerar uma assinatura digital.

CICLO DE VIDA

O ciclo de vida se refere aos estágios na “vida” do certificado digital.

CRIPTOGRAFAR

É o processo de criptografar informações que não podem ser recuperadas sem o uso do processo inverso 

(decriptografia).

CRIPTOGRAFIA

Ciência matemática usada para dar segurança à confidência e autenticação de dados os transformando para 

esconder o conteúdo de suas informações, prevenir contra modificações não detectadas e/ou prevenir contra 

uso não autorizado. (ver CHAVE PÚBLICA DE CRIPTOGRAFIA)

CA

Empresa que emite certificados digitais obedecendo às práticas definidas na CPS.

CERTIFICADO DIGITAL

Credencial eletrônica, não-palpável, gerada por uma Autoridade Certificadora que consiste em um par de 

senhas que permite ao titular se autenticar como autor da mensagem para o seu destinatário ou embaralhar 

o conteúdo de suas mensagens para que elas cheguem intactas e não-lidas ao destinatário.

CERTIFICADO VÁLIDO

É um certificado emitido por uma autoridade de certificação e aceito pelo assinante identificado no campo 

¨sujeito¨ do certificado.

CLASSE DO CERTIFICADO

É a categoria de um certificado distinto pelo nível de credenciamento que pode estar relacionado ao 

certificado de acordo com os procedimentos empregados na aplicação de validação e as medidas definidas 

para proteger as chaves privadas da AC e do assinante.

CONFIANÇA

É a suposição de que uma entidade se comportará substancialmente como esperado no desempenho de uma 
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função específica. Em uma estrutura de autenticação, a confiança descreve o relacionamento entre uma 

entidade autenticante e sua Autoridade Emissora.

CPS

É um documento que contém as práticas e atividades que uma AC implementa para emitir certificados. É a 

declaração da entidade certificadora a respeito dos detalhes do seu sistema de credenciamento, e as práticas 

e políticas que fundamentam a emissão de certificados eoutros serviços relacionados.

CSR

VER PEDIDO DE CERTIFICADO

CRIPTOGRAFIA DE CHAVE PÚBLICA

É um tipo de criptografia que usa um par de chaves criptográficas matematicamente relacionadas. A chave 

pública pode ficar disponível para qualquer um que queira criptografar informações para o dono da chave 

privada ou para verificação de uma assinatura digital criada com a chave privada correspondente; a chave 

privada é mantida em segredo pelo seu dono e pode decriptar informações ou gerar assinaturas digitais.

CODE SIGNING CERTIFICATE

Certificado emitido para desenvolvedores e empresas de software para que eles assinem digitalmente o 

código-fonte de programas, garantindo a integridade absoluta do código para quem o recebe via Internet.

- D -
DATA DE VALIDADE DO CERTIFICADO
A hora e a data que especifica no certificado quando termina o período operacional, sem relação com 

qualquer suspensão ou revogação antes da hora.

DESTINATÁRIO (de uma ASSINATURA DIGITAL)

Pessoa que recebe uma assinatura digital e que está numa posição que possa ser confiável, mesmo que tal 

confiança ocorra ou não. (ver PARTE DE CONFIANÇA)

DES 

Padrão de Criptografia de Dados

DIGITAL TIMESTAMPING

Serviço de registro de dia e hora

DPC

Declaração das Práticas de Certificação

- E -
EXPORTAÇÃO
É o processo que faz uma cópia de segurança de um certificado digital para evitar uma perda. Um certificado 

digital contém informações que a VeriSign/CertiSign não pode recuperar caso o disco rígido quebre ou o 

browser seja re-instalado.
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EDI
Intercâmbio Eletrônico de Dados

- F -
FRASE DE IDENTIFICAÇÃO
É uma ¨string¨ de números e/ou letras escolhidas pelo candidato ao certificado e informado a sua AC através 

de uma aplicação certificada. Esta permite a AC autenticar o assinante quando a revogação do certificado 

é solicitada pelo mesmo. É uma técnica de autenticação na qual um servidor emite um desafio a ser 

solucionado pelo usuário.

FRASE DE IDENTIFICAÇÃO

É uma ¨string¨ de números e/ou letras escolhidas pelo candidato ao certificado e informado a sua AC através 

de uma aplicação certificada. Esta permite a AC autenticar o assinante quando a revogação do certificado 

é solicitada pelo mesmo. É uma técnica de autenticação na qual um servidor emite um desafio a ser 

solucionado pelo usuário.

- G -
GERAR CHAVES
Processo de criação de chaves durante a aplicação do certificado que corresponde a chave pública que é 

enviado a CertiSign/VeriSign para validação. (ver CRIPTOGRAFIA DA CHAVE PÚBLICA; CHAVE PÚBLICA e 

CHAVE PRIVADA)

GERAR UM PAR DE CHAVES

Processo de criação de uma chave privada durante a aplicação do certificado que corresponde a chave 

pública que é enviado à VeriSign/CertiSign para validação. (ver CRIPTOGRAFIA DA CHAVE PÚBLICA; CHAVE 

PÚBLICA e CHAVE PRIVADA)

GAL 

Lista Geral de Certificados

GLOBAL SERVER ID

Certificado digital de servidor que permite criptografia com força de 128 bits, a mais forte atualmente 

disponível.

- H -
HASHING
É um algoritmo que faz o mapeamento de uma seqüência de bits de tamanho arbitrário para uma seqüência 

de bits de tamanho fixo menor conhecido como resultado hash, de forma que seja impossível encontrar duas 

mensagens produzindo o mesmo resultado hash (resistência a colisão), e que o processo reverso também não 

seja possível, ou seja, dado um hash não é possível recuperar a mensagem que o gerou.

HSM

Módulo de Criptografia
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HIERARQUIA DO CERTIFICADO
Uma estrutura de certificado que permite indivíduos a verificar a validade de um emissor de certificado. 

Certificados são emitidos e assinados por certificados que estão numa posição superior na hierarquia do 

certificado. A validade de um dado certificado é determinada pela validade correspondente ao certificado que 

fez a assinatura.

- I -
INFORMAÇÕES DE TITULARES
Informações dadas a uma autoridade certificadora como parte da aplicação de um certificado.

INTERNATIONAL RELEASE BROWSER

Disponível em escala mundial, aceita um máximo de chaves de 512 bits e chaves de sessão de 40 bits. A mais 

alta criptografia disponível para cidadãos norte-americanos e canadenses através do preenchimento de uma 

declaração de habilitação no site do distribuidor do browser e do download do aplicativo.

IA 

Autoridade Emissora. Pode ser uma AC ou uma LRA.

INTEGRIDADE

Previne a criação, modificação ou deleção de dados por pessoas não autorizadas;

ISP

Empresa que presta serviços de Internet. Abrange provedores e web hosts.

ISP CENTER

Setor do Site da Certisign onde os provedores de certificados.

- K -
KRB
Bloco de Recuperação de Chaves.

- L -
LDAP
Protocolo de Acesso Rápido a Diretórios.É um protocolo de software que permite a localização de pessoas 

físicas, pessoas jurídicas e arquivos em rede, tanto na Internet como em Intranets corporativas.

LRA 

Autoridade Registradora Local

LRAA 

Administrador da Autoridade Registradora Local

- M -
MANAGED PKI SERVICES 
Novo nome do serviço OnSite
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MANAGED PKI FOR SSL 
Novo nome do OnSite Server

MANAGED PKI LITE 

Novo nome do OnSite Lite

 
MANAGED PKI FOR SSL (Premium Edition) 

Novo nome do OnSite Full

- N -
NOME DISTINTO (DISTINGUISHED NAME)
É um conjunto de dados que identificam um portador de um certificado digital de forma unívoca. Na Classe 

1 do certificado digital estes dados seriam informações como por exemplo o seu nome, o seu endereço de 

e-mail e o emissor do certificado (CertiSign Certificadora Digital SA).

NÚMERO DE SÉRIE DO CERTIFICADO

Um valor que identifica com clareza um certificado emitido por uma Autoridade Certificadora.

NÚMERO PIN

É usado durante o acesso ao certificado que consiste em 32 caracteres usando as letras de AF e os números 

de 0-9. Não tem espaços antes, depois ou no próprio número PIN.

NOME DISTINTO (DISTINGUISHED NAME)

É um conjunto de dados que identificam de forma unívoca uma entidade do mundo real.

- O -
OCSP
Protocolo on-line de status de certificados.

ONSITE FOR MULTIPLE SERVER IDS 

Ver OnSite Server

ONSITE FULL 

VeriSign Managed PKI for SSL (Premium Edition)

ONSITE LITE 

VeriSign Managed PKI Lite

ONSITE SERVER 

VeriSign Managed PKI for SSL

- P -
PARCERIA DE CONFIANÇA
Em geral um parceiro independente sem preferências que contribui para total segurança e confiabilidade de 

transferência de informações com base em computador, tal como a VeriSign/CertiSign.
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PARES DE CHAVES
Compostos por uma chave privada e uma chave pública correspondente. A chave privada é de seu 

conhecimento exclusivo e não é comunicado a CertiSign/VeriSign. A chave pública pode ser usada para 

verificar assinaturas digitais criadas com a chave privada correspondente. (Ver CRIPTOGRAFIA DA CHAVE 

PÚBLICA; CHAVE PÚBLICA e CHAVE PRIVADA)

PARTE DE CONFIANÇA

Um destinatário que age confiante num certificado e numa assinatura digital. (Ver DESTINATÁRIO) É uma 

pessoa que recebeu um certificado e uma assinatura digital verificável com referência a uma chave pública 

contida em um certificado, e tem a garantia da AC que pode confiar neles.

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

Uma norma que especifica um formato portátil para armazenar e transportar as chaves privadas e os 

certificados dos usuários. (Ver .P12 E .PFX)

PLANO DE PROTEÇÃO NETSURESM

Serviço com a marca da VeriSign que oferece garantia de proteção otimizada aprovado pelo Lloyd de Londres.

PROTOCOLO DE ACESSO RÁPIDO A DIRETÓRIOS (LDAP)

O Protocolo de Acesso Rápido a Diretórios (LDAP) é um protocolo de software que permite a localização de 

pessoas físicas, pessoas jurídicas e arquivos em rede, tanto na Internet como em Intranets corporativas, que 

pode conter certificados digitais de outros usuários.

PKI

É a arquitetura, organização, as técnicas, práticas e procedimentos que suportam em conjunto a 

implementação e a operação de um sistema de certificação baseado em criptografia de chave pública.

PSO 

Nome dado aos Consultores Técnicos da empresa.

PTA

Módulo do OnSite que permite o gerenciamento automático dos certificados.

PAR DE CHAVES

Par formado pelas chaves pública e privada que constituem o certificado.

PARTE DE CONFIANÇA

É uma pessoa que recebeu um certificado e uma assinatura digital verificável com referência a uma chave 

pública contida em um certificado, e tem a garantia da AC que pode confiar neles.
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PEDIDO DE CERTIFICADO (CSR)
É a solicitação de um candidato a certificado (ou de seu agente autorizado) para uma AC emitir um 

certificado. Também pode ser chamado de certificate request ou requisição de certificado.

- R -
REGISTRO
É o processo para requerer um certificado.

RENOVAÇÃO DE UM CERTIFICADO

Um dos serviços do Centro de Controle, é o processo para obter um certificado novo usando a sua frase de 

identificação uma vez que o certificado existente tenha expirado.

REVOGAR UM CERTIFICADO

Um dos serviços do Centro de Controle, é o processo que termina permanentemente o período operacional 

de um certificado com uma específica data futura usando a frase de identificação.

RAIZ

É a primeiro AC em uma cadeia de certificação, cujo certificado é auto-assinado, podendo ser verificado 

através de mecanismos e procedimentos específicos, sem vínculos com este.

RENOVAÇÃO

Processo de renovação do certificado após ele ter expirado. Na prática, consiste na emissão de um novo 

certificado.

REPOSITÓRIO

É um sistema confiável e acessível on-line para guardar e recuperar certificados e informações relacionadas 

com certificados.

REVOGAÇÃO

É o encerramento do período operacional de um certificado, podendo ser, sob determinadas circunstâncias, 

implementado antes do período operacional anteriormente definido.

RPA (Relying Party Agreement) 

Acordo da Parte Confiante

RSA

É o mais popular sistema criptográfico de chave pública, inventado por Rivest, Shamir e Adleman, capaz de 

fornecer assinaturas digitais e criptografar textos. Para maiores informações visite o site: www.rsa.com

- S -
SENHA
Informações confidenciais de autenticação, que em geral são compostas por uma série de caracteres usados 

para dar acesso a um recurso computacional.
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SERVIÇOS DO CICLO DE VIDA
Refere-se a extensão de atividades relacionadas com a manutenção e gerenciamento de certificados digitais – 

tais como revogar, substituir e renovar um certificado digital.

SIGNATÁRIO

É a pessoa/entidade que cria uma assinatura digital para uma mensagem com a intenção de autenticá-la.

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.

S/MIME

Uma especificação para segurança de e-mail que explora 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.

SECURE SERVER ID

Nome antigo do Certificado de Servidor Seguro de 40 bits.

SIGNATÁRIO

É a pessoa/entidade que cria uma assinatura digital para uma mensagem com a intenção de autenticá-la.

SPB

Sistema Brasileiro de Pagamentos

SSL

Protocolo de segurança na Internet. (Secure Sockets Layer)

- T -
TITULARES
Uma pessoa para a qual um certificado tenha sido emitido, que é capaz de usá-lo e que foi autorizada a usá-

lo, que tenha a chave privada correspondente a chave pública listada no certificado.

TITULAR DO CERTIFICADO

Pessoa física ou jurídica para a qual o certificado foi emitido.

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 CPS.
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- 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 aparece na forma familiar de endereços de sites tal como (www.certisign.com.br).

- V -
VALIDAR CERTIFICADO (i.e., CERTIFICADO DE TITULAR USUÁRIO-FINAL)
Processo realizado por um destinatário ou parte de confiança para confirmar que o certificado de um titular 

usuário-final é válido e era operacional na data e hora que uma assinatura digital pertinente foi criada.

VERIFICAÇÃO (de uma ASSINATURA DIGITAL)

Para determinar com precisão que (i) a assinatura digital foi criada durante o período operacional de um 

certificado válido por uma chave privada correspondente a chave pública contida no certificado e (ii) que a 

mensagem associada não tenha sido alterada desde que a assinatura digital foi criada. (Ver AUTENTICAÇÃO; 

CONFIRMAÇÃO)

VERISIGN

Empresa de certificação digital com sede em Mountain View, Estados Unidos. 

VKE

Nome atual da antiga extranet da VeriSign (www.vkexchange.com)

VTN

Rede de Confiança da VeriSign

- W -
WORLD WIDE WEB (WWW)
Um sistema de informações distribuído com base em hipertexto no qual o usuário pode criar, editar ou 

procurar documentos em hipertexto. Uma publicação gráfica de documento e de acesso médio; uma coleção de 

documentos ligados que residem na Internet.

- 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.



Com foco exclusivo em certificação digital desde 1996, a 

Certisign emite certificados digitais utilizando a tecnologia mais 

avançada no desenvolvimento e prestação deste serviço. Única 

no mercado brasileiro credenciada para operar em múltiplas 

hierarquias, como ICP Brasil, VeriSign Trust Network (VTN) e 

hierarquia privada, a Certisign provê soluções em certificação 

digital que garantem aos seus clientes uma ambiente digital 

mais seguro, ajudando-os a proteger informações, reduzir a 

fraude digital e o roubo de identidade.
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