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Certifi caÁ„o Digital n„o È uma tecnologia 
futurista, mas uma realidade utilizada no 
dia-a-dia em bancos, assinaturas eletrÙni-
cas, governo, sites de comÈrcio eletrÙnico 
e outros ambientes que precisem de agili-
dade, seguranÁa e legalidade na transmis-
s„o de informaÁıes.
Este livro oferece uma abordagem sem 
tecnicalidades, permitindo que vocÍ, lei-
tor, compreenda como a Certifi caÁ„o 
Digital conquista novos horizontes a cada 
milisegundo.
A Certifi caÁ„o Digital È a tecnologia que 
traz seguranÁa e privacidade para o meio 
eletrÙnico. Por meio de uma linguagem 
f·cil, vocÍ perceber· que ela j· est· mais 
prÛxima do que vocÍ imagina. 

O que È um certifi cado digital? 
Como obtÍ-lo? 
Onde utiliz·-lo? 

Todas as suas d˙vidas respondidas aqui. 
A sua porta de entrada para o mundo da 
Certifi caÁ„o Digital.
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ApresentaÁ„o

O objetivo deste livro È apresentar ao leitor o universo 
de uma nova tecnologia, que, de forma extremamente 
r·pida, ocupa cada vez mais espaÁo na mÌdia, nas 
discussıes do governo e, claro, no nosso dia-a-dia.

A tecnologia, no caso, È a Certifi caÁ„o Digital. Um 
sistema complexo em termos tecnolÛgicos, porÈm, 
simples para utilizaÁ„o, que permite agregar muito 
mais seguranÁa e praticidade na execuÁ„o das tarefas 
cotidianas. N„o sÛ no ambiente de trabalho como na 
burocracia da vida pessoal.

O livro n„o È voltado para especialistas em tecnologia, 
mas para o cidad„o comum. Aquele que inevitavelmente 
ter· de conhecer e lidar com esse novo sistema de 
identifi caÁ„o em um curto espaÁo de tempo, pois, ele j· 
est· presente em serviÁos b·sicos do cotidiano, como nas 
obrigaÁıes fi scais com a Receita Federal, que lanÁou o 
ServiÁo Interativo de Atendimento Virtual ñ Receita 222. 
O serviÁo tem por objetivo prestar amplo atendimento 
aos contribuintes pela Internet. Para usar os serviÁos da 
Receita 222 È necess·rio ter um certifi cado digital. 

Entretanto, quase como um making of, o livro tambÈm 
atende ‡ curiosidade dos leitores sobre os mecanismos 
tecnolÛgicos que possibilitam a criaÁ„o de uma identidade 
digital segura. 

A partir do momento que se compreende o processo de 
funcionamento, h· confi anÁa para a ades„o ‡ Certifi caÁ„o 
Digital. O prÛximo passo È fazer uso dela para tornar a 
vida mais pr·tica e segura. 
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A vida digital n„o È o futuro.
Ela acontece hoje

Os estudiosos classifi cam e denominam este perÌodo de 
nosso tempo como a INFOERA. A principal caracterÌstica 
desta Època pÛs-industrial È a velocidade gigantesca com que 
coisas, processos e h·bitos se transformam, de forma que 
mudanÁas constantes fazem parte da nossa vida cotidiana.

As an·lises sobre os benefÌcios e as perdas que essa 
imensa propagaÁ„o de conhecimentos e alta evoluÁ„o tec-
nolÛgica podem trazer, ser„o deixadas para os estudiosos 
debaterem. No entanto, um fato È consenso: esse processo 
È irreversÌvel. N„o h· como parar o mundo de novidades 
instant‚neas que surge ‡ nossa frente diariamente. 

A moeda forte deste perÌodo È o conhecimento. Mais 
do que ˙til, ele È necess·rio. Tecnologias que h· pouquÌs-
simo tempo estavam a serviÁo apenas de laboratÛrios de 
pesquisas, ou grandes corporaÁıes que podiam pagar seus 
altos custos, hoje fazem parte do nosso dia-a-dia.     

O Professor Doutor Jo„o AntÙnio Zuffo, da Univer-
sidade de S„o Paulo, afi rma em seu livro ìA Infoera ñ O 
Imenso Desafi o do Futuroî, que a atual agilidade na prop-
agaÁ„o dos conhecimentos tecnolÛgicos n„o tem prece-
dentes. O que no perÌodo industrial demorava de 200 a 
400 anos para ser disseminado e no perÌodo subseq¸ente, 
o pÛs-industrial, tardava 20 a 40 anos para se expandir, 
hoje leva de dois a quatro anos para tornar-se corriqueiro.

[...]ìA principal caracterÌstica da Infoera ser· a 
raz„o de m·xima mudanÁa, que ocorrer· com tal 
regularidade e uniformidade, que ninguÈm notar·, 
tornando-se parte da vida cotidiana [...]î. 

 
A certeza de que n„o tardiamente vamos ter de nos 

adaptarmos a muitas inovaÁıes tecnolÛgicas fi ca evidente 
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quando vemos alguns serviÁos p˙blicos brasileiros, como 
a Receita Federal com o seu ServiÁo Interativo de Atendi-
mento Virtual ñ Receita 222, e setores privados, como 
os bancos, exigirem cada vez mais a ades„o ao chamado 
mundo digital. 

Existem v·rios Ìndices sobre o n˙mero de pessoas que 
usam Internet no Brasil, que se alteram constantemente. 
Em 2004, segundo diversas instituiÁıes de pesquisa, a 
taxa fi cou em torno de 20 milhıes de usu·rios. 

Os serviÁos na Internet tornam-se, dia a dia, mais 
populares. O n˙mero de brasileiros que fazem compras 
pela Web cresce todo ano, pois, hoje existe muito mais 
confi anÁa nesse setor. As facilidades e as vantagens 
apresentadas pelo varejo on-line, como as promoÁıes 
e as opÁıes de pagamento, contribuem para o aumento 
de compradores virtuais, calculados no ano passado em 
torno de quatro milhıes no paÌs. Pode n„o ser muito, mas 
n„o h· expectativa de retraÁ„o no mercado.       

Mas se ainda n„o se pode dizer que comprar na 
Internet seja uma realidade para o brasileiro comum, 
alguns itens do mundo virtual tendem a se tornar 
essenciais na vida das pessoas em geral, em pouco 
tempo. Um dos grandes destaques È a Identidade Digital.    

A Identidade Digital (os tipos mais conhecidos s„o o e-
CNPJ e o e-CPF) È um documento eletrÙnico considerado 
seguro, que permite ao seu portador executar, de maneira 
muito mais r·pida e sigilosa, operaÁıes corriqueiras do seu 
dia-a-dia, como assinatura de documentos, movimentaÁ„o 
de conta banc·ria e compromissos p˙blicos, por exemplo, 
declaraÁ„o de imposto de renda. O seu status de ìitem de 
necessidadeî deve-se exatamente a essas caracterÌsticas: 
praticidade, seguranÁa e privacidade de suas informaÁıes.
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PorÈm, È importante j· distinguir que a identifi caÁ„o 
digital n„o È simplesmente a transposiÁ„o de uma cÛpia 
de sua assinatura em papel para o meio eletrÙnico, 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 eletrÙnico, nesses moldes, nada mais È do 
que uma ìassinatura digitalizadaî, que n„o fornece nenhuma 
seguranÁa quanto ‡ sua validade e  autenticidade. Por sua vez, 
a ìassinatura digitalî, que faz parte do certifi cado digital, È 
concebida a partir de processos matem·ticos e tecnolÛgicos 
seguros. Esta sim, tem validade legal.  

Quem n„o quer facilitar a vida e se sentir mais seguro, 
hoje em dia?  

ParanÛia moderna: seguranÁa

Pode-se dizer que uma das principais paranÛias de 
nosso tempo refere-se ‡s questıes de seguranÁa. A sen-
saÁ„o geral È que nunca se viveu de forma t„o apreensiva 
como atualmente.  

As crescentes e r·pidas evoluÁıes de conhecimento e 
tecnologia a que somos submetidos de forma freq¸ente 
s„o, naturalmente, mais alguns desencadeadores de inse-
guranÁa. 

NÛs sofremos, cada vez mais, com a dose excessiva de 
informaÁıes recebidas. A quantidade imensa de notÌcias 
sobre o mundo virtual, que È preciso assimilar, acaba por 
gerar um estranhamento desse universo. Em vez de sentir 
alÌvio pelas benesses que esses avanÁos trazem, opta-se, 
freq¸entemente, por n„o conhecer ou utilizar as facili-
dades do meio eletrÙnico como se poderia.

Entretanto, quando se presta atenÁ„o nesse mundo 
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eletrÙnico, percebe-se que propiciar seguranÁa È um de seus 
principais focos. A preocupaÁ„o em proteger a integridade 
e o sigilo de dados que trafegam por esse meio È o centro 
das atenÁıes dos que atuam no setor tecnolÛgico.

Se o mundo fÌsico, ou ìmundo de tijolo e concretoî 
como tambÈm È defi nido, est· cheio de ameaÁas, o mundo 
eletrÙnico inexoravelmente tambÈm sofre com a atuaÁ„o 
dos mesmos advers·rios: ladrıes, falsifi cadores, spammers 
(pessoas que disparam milhares de e-mails de propaganda 
sem autorizaÁ„o), desenvolvedores de vÌrus e por aÌ afora. 
Os criminosos s„o velhos conhecidos. A forma de atuaÁ„o 
È que mudou. 

O meio eletrÙnico passa a ser um novo lugar para o 
exercÌcio de atividades criminosas, e suas ameaÁas n„o s„o 
t„o diferentes assim do mundo fÌsico. A metodologia, essa 
sim, È bem diferente. E sofi sticada. 

Em vez de instrumentos para roubar documentos e 
tal„o de cheque, o criminoso do mundo eletrÙnico pode 
manipular conexıes digitais para acessar banco de dados 
e informaÁıes pessoais sigilosas.

Alarmes e trancas j· n„o garantem tanta proteÁ„o 
‡s pessoas. Contudo, se no mundo fÌsico a diminuiÁ„o 
da inseguranÁa È algo muito mais complexo, no mundo 
eletrÙnico as soluÁıes de seguranÁa se apresentam de 
forma mais ·gil e efi ciente. Como no mundo de tijolo e 
concreto, o importante È estar sempre atento ‡s novas 
opÁıes de seguranÁa. 

Num lugar onde existem estatÌsticas para quase tudo, 
como os Estados Unidos, o n˙mero de pessoas que tiveram 
seus dados pessoais ìroubadosî na Web, inclusive dados 
banc·rios, somaram mais de 11% em 2004, de acordo 
com dados do Better Business Bureau e Javelin Strategy 
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& Research. Embora a proporÁ„o de fraudes seja muito 
maior e mais f·cil no ìmundo de tijolo e concretoî, esse È 
um Ìndice que j· n„o passa despercebido. 

Mesmo sem estatÌsticas precisas sobre o n˙mero de 
pessoas, no Brasil, que passam pelo mesmo problema, 
sabe-se que a seguranÁa nas transaÁıes virtuais encabeÁa, 
hoje, a lista de prioridades de governo e empresas quando 
o assunto È investimento em tecnologias da informaÁ„o.

N„o por acaso, os bancos s„o os que mais est„o 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 instituiÁıes fi nanceiras brasileiras, em 
curtÌssimo prazo.  

Essa È uma evoluÁ„o tecnolÛgica que traz muitos 
benefÌcios para os correntistas de banco. Diretores de grandes 
instituiÁıes fi nanceiras nacionais j· declararam ‡ imprensa 
que o uso da identidade digital È realmente um processo 
irreversÌvel, e um grande aliado na prevenÁ„o de fraudes.

AlÈm, claro, da t„o almejada maior seguranÁa para 
a troca de informaÁıes pessoais e de trabalho, o uso da 
identidade digital tambÈm traz algo bastante valioso nos 
dias atuais: praticidade.      

Drama moderno: falta de tempo

Se seguranÁa È a paranÛia moderna, podemos dizer que 
a falta de tempo È o drama moderno. As exigÍncias e as 
pressıes crescentes do mercado de trabalho, em conjunto 
com o aumento do caos urbano, como congestionamentos 
e fi las por toda a parte, fazem com que tenhamos cada vez 
menos tempo para as atividades do dia-a-dia.   
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Todo esse cen·rio leva a uma busca por soluÁıes pr·ti-
cas para a administraÁ„o do cotidiano. Aqui, as facilidades 
do mundo eletrÙnico tambÈm s„o grandes aliadas. 

VocÍ deve se perguntar: como uma identidade digital 
pode trazer mais seguranÁa e praticidade para a sua vida? 
Ou mais prov·vel ainda: o que È uma identidade digital? 

A imagem que provavelmente vem ‡ mente, quando 
esse È o assunto, deve ser a dos fi lmes que trazem espiıes e 
militares fazendo uso de inventivos aparatos tecnolÛgicos 
em suas missıes.    

No entanto, as utilidades desse novo documento s„o 
v·rias e vocÍ perceber· aqui a import‚ncia de contar com 
uma identidade digital.

Mas claro: ver· tambÈm que o processo para a confecÁ„o 
dessa identidade digital pode, novamente, remeter-lhe ‡s 
imagens de fi lmes cl·ssicos de espionagem, j· que envolvem 
termos como criptografi a, chaves secretas, entre outros.

Essas informaÁıes tecnolÛgicas, embora n„o sejam 
fundamentais para o manuseio de seu documento ele-
trÙnico, s„o importantes para que vocÍ possa compreender, 
de forma mais abrangente, como ele funciona.

Quanto mais aplicaÁıes e usos vocÍ tiver para a sua 
identidade digital, maior ser· o seu entendimento sobre 
seus termos e funÁıes tÈcnicas, que, longe de parecerem um 
bicho-de-sete-cabeÁas, se tornar„o cada vez mais simples.

Ent„o vamos ler alguns exemplos do uso da identidade 
digital. Mais adiante, detalharemos o processo operacional.

O uso da identidade digital

A Receita Federal È uma das instituiÁıes p˙blicas bra-
sileiras que se destaca no uso de sistemas avanÁados da 
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chamada tecnologia da informaÁ„o. Uma das ˙ltimas ino-
vaÁıes adotadas pelo Ûrg„o foi, justamente, o lanÁamento 
do CPF EletrÙnico, ou o e-CPF.

Postos autorizados pelo Governo j· emitem o e-CPF, o 
documento eletrÙnico que consiste em um cart„o com chip, 
onde s„o armazenadas digitalmente suas informaÁıes. Ele 
pode ser utilizado pelo seu portador para executar diversos 
serviÁos p˙blicos e de instituiÁıes privadas. 

Com o e-CPF È possÌvel consultar e realizar, de 
maneira bem mais pr·tica, diversos serviÁos relacionados 
com a Receita Federal, por meio do ServiÁo Interativo de 
Atendimento Virtual ñ Receita 222. Com a identidade 
digital n„o È mais necess·rio dirigir-se atÈ um posto de 
atendimento da Secretaria da Fazenda para efetuar a 
maioria dos serviÁos fi scais. A partir deste ano, 2005, j· È 
possÌvel realiz·-los de sua prÛpria casa ou local de trabalho, 
por meio da Internet, pelo Receita 222. 

Um exemplo È a possibilidade de checar seu histÛrico 
de declaraÁıes de renda e, se for o caso, sua situaÁ„o na 
ìmalha fi naî. O contribuinte tambÈm pode obter eletro-
nicamente, com o e-CPF, certidıes da Receita Federal, so-
licitar a emiss„o de comprovantes de arrecadaÁ„o de paga-
mentos realizados e cadastrar procuraÁıes eletrÙnicas. 

H· uma vers„o da identidade digital para empresas: 
trata-se do e-CNPJ. Da mesma maneira que o documento 
eletrÙnico para pessoas fÌsicas, a vers„o para pessoa ju-
rÌdica permitir· a realizaÁ„o de serviÁos no Receita 222 
que, anteriormente, precisavam ser efetuados em postos 
de atendimento. 

Com essas identidades digitais È possÌvel assinar 
digitalmente documentos, por meio de uma operaÁ„o 
tecnolÛgica que garante a autenticidade e a integridade de 
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seus dados apÛs a assinatura. TambÈm permite a verifi -
caÁ„o e validaÁ„o de sua identidade pelo recebedor dos 
dados. Os correntistas de banco tambÈm podem utilizar 
a identidade digital para realizar operaÁıes banc·rias de 
forma mais segura. 

O processo tecnolÛgico e operacional que resulta em 
sua identidade digital È conhecido como Certifi caÁ„o 
Digital, e j· est· em aplicaÁ„o em v·rias etapas de serviÁos 
p˙blicos e privados, sendo uma realidade tambÈm no 
ambiente de trabalho. 

Realizar alguma operaÁ„o na Internet, de forma segura, 
È possÌvel por meio da Certifi caÁ„o Digital, que assina, 
autentica, protege e gera recibos digitais das comunicaÁıes 
e transaÁıes eletrÙnicas. 

O e-CPF e o e-CNPJ s„o exemplos de certifi cado 
digital. PorÈm, È importante ressaltar que existem outros 
modelos de certifi cados digitais que seguem as mesmas 
regras e normas estabelecidas pelo governo (como a 

Os documentos eletrÙnicos e-CPF e e-CNPJ 
lanÁados recentemente pela Receita Federal
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chamada ICP-Brasil, como vocÍ ver· mais adiante). 
Portanto, apresenta a mesma validade jurÌdica. 

O Tribunal Regional do Trabalho da 4™- Regi„o, em 
Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, colocou em pr·tica, 
recentemente, o primeiro Sistema de Peticionamento 
EletrÙnico do Brasil, que utiliza Certifi caÁ„o Digital. 
Esse sistema permite o envio, por meio da Internet, de 
petiÁıes, que fi cam armazenadas em meio eletrÙnico, sem 
a necessidade da apresentaÁ„o posterior dos originais. 

O resultado È um ganho de tempo e dinheiro, uma vez 
que muitos advogados tinham que se deslocar de outras 
cidades, atÈ Porto Alegre, para protocolar as petiÁıes. 

A Certifi caÁ„o Digital, como vocÍ descobrir· logo 
mais, permite que as partes envolvidas no negÛcio ou na 
comunicaÁ„o comprovem sua identidade e a integridade 
dos dados que est„o sendo enviados e recebidos.
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CertificaÁ„o Digital

Breve histÛria

As normas, diretrizes e o prÛprio uso da Certifi caÁ„o 
Digital s„o relativamente recentes no Brasil, bem como a sua 
tecnologia. No entanto, como assistimos com quase todos os 
avanÁos tecnolÛgicos nos ˙ltimos anos, a sua disseminaÁ„o e 
popularizaÁ„o tÍm acontecido muito rapidamente, por conta 
de fatores j· apresentados aqui, como a necessidade, cada vez 
maior, de seguranÁa, privacidade e agilidade nos processos 
burocr·ticos do dia-a-dia.  

O certifi cado digital pode ser defi nido como um 
documento eletrÙnico que identifi ca as pessoas. Como 
qualquer documento, ele contÈm informaÁıes importantes 
sobre o seu portador, por exemplo, nome, data de nascimento 
e endereÁo.  

Entretanto, o certifi cado digital contÈm mais um item 
bem peculiar - para a identifi caÁ„o de uma pessoa: a chave 
p˙blica do titular. A funÁ„o dessa ìchaveî È estabelecer um 
par‚metro tÈcnico que possibilite atribuir seguranÁa a uma 
informaÁ„o, mas que permita tambÈm que esse mesmo dado 
seja acessado quando necess·rio e desejado. No capÌtulo 
adiante vocÍ entender· como isso funciona na pr·tica. 

No momento, basta dizer que o certifi cado digital È 
usado para relacionar um nome ñ tanto de uma pessoa como 
de uma empresa ñ a uma ìchave criptogr·fi caî que, trocando 
em mi˙dos, È um sofi sticado mecanismo de assinatura 
digital, que envolve tecnologia e c·lculos matem·ticos para 
criptografi a (1). 

(1) Nota: Criptografi a pode ser defi nida como um conjunto de mÈtodos e tÈcnicas 
que tÍm por objetivo proteger o conte˙do de uma informaÁ„o, n„o permitindo 
alteraÁıes que n„o foram autorizadas, bem como, a integridade de sua origem. 
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Para defi nir as regras e administrar todo esse contingente de 
ìchaves p˙blicasî, o governo federal decidiu criar uma medida 
provisÛria, a MP 2.200-2, em agosto de 2001, para organizar 
o que se denominou ìInfra-Estrutura de Chaves P˙blicas do 
Brasilî, ou para facilitar, simplesmente ICP-Brasil. 

 O uso das chamadas tecnologias da informaÁ„o estava  
(e ainda est·) se disseminando na sociedade e portanto se 
faz necess·rio criar par‚metros de atuaÁ„o que fi zessem com 
que as partes envolvidas falassem a mesma linguagem. 

O processo de defi niÁ„o de regras para a ICP-Brasil levou 
em conta desde experiÍncias internacionais de padronizaÁ„o, 
como as caracterÌsticas culturais, sociais e o prÛprio sistema 
jurÌdico brasileiro, para defi niÁ„o das normas. 

Resumindo: a ICP-Brasil foi criada com o objetivo de 
garantir a autenticidade, integridade e a validade jurÌdica dos 
documentos em forma eletrÙnica.    

Os gerenciadores

Para evitar uma burocracia eletrÙnica indesejada, a ICP-
Brasil foi concebida dentro de uma estrutura hier·rquica 
que estabelece um relacionamento de confi anÁa com outras 
instituiÁıes e empresas, de forma que o processo de emiss„o 
dos certifi cados digitais para os usu·rios possa ser facilitado.
Assim, a ICP-Brasil È formada por uma autoridade gestora 
de polÌticas (ComitÍ Gestor) e pela cadeia de autoridades 
certifi cadoras. O ComitÍ Gestor È quem estabelece as normas 
da ICP-Brasil, e aprova polÌticas e diretrizes para a certifi caÁ„o. 
… tambÈm funÁ„o deste ComitÍ a defi niÁ„o de normas tÈcnicas 
e regras operacionais para a emiss„o dos certifi cados digitais. 

A coordenaÁ„o do ComitÍ Gestor da ICP-Brasil È 
exercida pelo representante da Casa Civil da PresidÍncia 
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da Rep˙blica, Ûrg„o ao qual È vinculado. Para compor o 
ComitÍ s„o designados representantes da sociedade civil, 
integrantes dos setores interessados no tema, designados 
pelo Presidente da Rep˙blica e, ainda, representantes de 
ministÈrios e outras autarquias, como MinistÈrio da CiÍncia 
e Tecnologia e Gabinete de SeguranÁa Institucional da 
PresidÍncia da Rep˙blica.   

O ComitÍ Gestor tambÈm se mantÈm atento para 
atualizar, ajustar e revisar as pr·ticas e os procedimentos 
estabelecidos para a ICP-Brasil, a fi m de promover a 
atualizaÁ„o tecnolÛgica do sistema, em conformidade com 
as polÌticas de seguranÁa.     

A cadeia de Autoridades Certifi cadoras È composta pela 
Autoridade Certifi cadora Raiz (AC Raiz), pelas Autoridades 
Certifi cadoras (AC) e pelas Autoridades de Registro (AR).  

E o que vem a ser essas ìAutoridadesî?
Vamos apresentar a primeira da cadeia de certifi caÁ„o ñ a 

Autoridade Certifi cadora Raiz (AC Raiz) da ICP-Brasil, que 
È o Instituto Nacional de Tecnologia da InformaÁ„o (ITI). 

A Autoridade Certifi cadora Raiz (AC Raiz) È respons·vel 
por executar as polÌticas e as normas tÈcnicas e operacionais 
para os certifi cados brasileiros, portanto, ela tem como 
principal funÁ„o expedir, distribuir, gerenciar e fi scalizar 
os certifi cados das autoridades que est„o logo abaixo do seu 
nÌvel hier·rquico ñ as Autoridades Certifi cadoras (AC) e as 
Autoridades de Registro (AR).   

N„o È diretamente daqui que seu certifi cado digital sair·, 
pois, a AC Raiz n„o emite certifi cados para o usu·rio fi nal. 

Quem emite, ent„o? … a prÛxima da hierarquia ñ a 
Autoridade Certifi cadora (AC). 

A Autoridade Certifi cadora È composta por entidades 
credenciadas pela AC-Raiz para emitir certifi cados 
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Estrutura ICP Brasil

ComitÍ Gestor
ICP Brasil

estabelece as normas
normativo

AC Raiz
Respons·vel pelas polÌticas

e normas tÈcnicas para 
os certifi cados digitais 
brasileiros. Distribui e 
fi scaliza os certifi cados 

das autoridades que est„o 
abaixo de sua hierarquia

Credenciamento

AC -  Autoridade 
Certificadora P˙blica

Composta por entidades 
credenciadas para emitir 

certifi cados digitais, 
associado as chaves 

criptogr·fi cas p˙blicas aos 
respectivos donos.

AC -  Autoridade 
Certificadora Privada

Composta por entidades 
credenciadas para emitir 

certifi cados digitais, 
associado as chaves 

criptogr·fi cas privadas aos 
respectivos donos.

AR - Autoridade
de Registro

Sua funÁ„o È identifi car e 
cadastrar os usu·rios em 
postos de atendimento

AR - Autoridade
de Registro

Sua funÁ„o È identifi car e 
cadastrar os usu·rios em 
postos de atendimento

Usu·rios
Pessoas fÌsicas e jurÌdicas

Usu·rios
Pessoas fÌsicas e jurÌdicas
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digitais associando as chaves criptogr·fi cas aos seus 
respectivos donos. 

E, por fi m, a ˙ltima no processo hier·rquico, a 
Autoridade de Registro (AR). A AR È composta por 
entidades vinculadas operacionalmente a uma determinada 
Autoridade Certifi cadora (AC). Sua funÁ„o È identifi car e 
cadastrar os usu·rios, em postos de atendimento que os 
mesmos possam comparecer e, a partir daÌ, encaminhar as 
solicitaÁıes de certifi cados para uma AC.  

Novo conceito de confianÁa

Geralmente, quando fazemos compra em um estabe-
lecimento comercial, e usamos o tal„o de cheque para paga- 
mento, somos solicitados a apresentar um documento com 
assinatura que ateste que realmente somos a pessoa que consta 
como titular da conta banc·ria, como o RG ou o CPF.   

O mundo digital tende a estabelecer esse mesmo 
conceito de ìconfi anÁaî, a exigÍncia de um documento 
de identifi caÁ„o em que se possa acreditar. No inÌcio das 
operaÁıes da Internet no Brasil circulava na Web a seguinte 
m·xima ñ famosa na boca dos vendedores de produtos 
eletrÙnicos em barracas de camelÙ ñ ìla garantia soy yoî. 

Hoje, a realidade È outra. Imagine como vocÍ procederia 
no mundo de tijolo e concreto se precisasse validar qualquer 
transaÁ„o, por exemplo, a compra de uma casa. 

Provavelmente, iria atÈ um cartÛrio, onde um tabeli„o 
validaria a compra e venda da casa, mediante algum tipo 
de identifi caÁ„o sua. Para fi car mais prÛximo da realidade, 
vocÍ teria que ìabrir fi rmaî no cartÛrio, processo de 
checagem em arquivos de papel que atesta que sua 
assinatura realmente pertence a vocÍ. 
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Outra maneira bem comum de gerar confi anÁa entre 
as partes em negociaÁ„o È o uso de uma terceira pessoa, 
de boa-fÈ. Ela presencia e confi rma a validade dos termos 
propostos pelos envolvidos para o negÛcio, como a compra 
e venda da casa, em nosso exemplo. Em termos jurÌdicos, a 
testemunha garante que o contrato realmente aconteceu.  

Na Certifi caÁ„o Digital da ICP-Brasil, esse terceiro de 
confi anÁa È representado pela Autoridade Certifi cadora, que 
publicamente atesta a validade da identidade apresentada pelo 
seu portador ou o assinante de um documento.

Todo esse aparato tecnolÛgico, como assinatura digital, 
criptografi a e certifi caÁ„o, visa garantir a existÍncia de alguns 
conceitos fundamentais na concepÁ„o e utilizaÁ„o dos docu-
mentos eletrÙnicos: privacidade, autorizaÁ„o e integridade. 

Privacidade
O documento com certifi cado digital garante o sigilo e a 

proteÁ„o das informaÁıes, que ali est„o armazenadas, contra 
o acesso de pessoas n„o autorizadas. 

AutenticaÁ„o e AutorizaÁ„o
A criptografi a garante que somente as pessoas autorizadas 

por vocÍ ter„o acesso ao seu documento eletrÙnico. 

Integridade 
Por meio da assinatura digital, os dados do seu documento 

eletrÙnico tÍm sua integridade garantida contra alteraÁıes e 
violaÁıes n„o autorizadas por vocÍ, ou seja, sua informaÁ„o 
chegar· ao destino fi nal da maneira correta.

Um exemplo pr·tico: o correio eletrÙnico, ou e-mail, que 
normalmente usamos para nossa comunicaÁ„o de trabalho 
ou pessoal n„o possui mecanismos de seguranÁa capazes 
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CertificaÁ„o Digital
seguranÁa na comunicaÁ„o

CertificaÁ„o 
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Documento
eletrÙnico

Assinatura
eletrÙnica

Criptografia

CertificaÁ„o
Digital

Valida o
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DecodificaÁ„o
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assinatura

Documento
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de garantir a autenticidade e a integridade dos dados 
ali expostos. Em uma analogia prÛxima, poderia se 
dizer que È o equivalente a uma carta escrita a l·pis e 
enviada sem o envelope estar colado, ou seja, qualquer 
um poderia ler ou alterar as informaÁıes que quisesse. 

Se n„o enviamos cartas nesses moldes, pouco 
podemos fazer com relaÁ„o ao sistema padr„o de e-
mails, pois, ao enviar uma mensagem eletrÙnica ela 
passa por servidores diferentes, de empresas diversas, 
onde os operadores desses serviÁos podem ter acesso 
aos seus e-mails. 

Se as fraudes em uma carta ou documento em papel 
podem ser mais facilmente percebidas, isso difi cilmente 
ocorre com a informaÁ„o eletrÙnica, pois, copiar ou alterar 
dados nesse sistema n„o deixa rastros ou informaÁıes 
que permitam alguma identifi caÁ„o. Com a Certifi caÁ„o 
Digital, s„o mantidos, justamente, o sigilo, a integridade 
e a autenticidade de suas mensagens e documentos. 

Validade legal

A responsabilidade que vocÍ assumir· por uma 
declaraÁ„o, negÛcio ou por qualquer outro ato, n„o ir· 
desaparecer porque o meio em quest„o È o eletrÙnico. 

Os ìe-docsî (documentos eletrÙnicos) tÍm garantia 
legal, igualmente como acontece com os documentos 
em papel. A j· comentada Medida ProvisÛria 2.200-21*  
assegura a validade jurÌdica da Certifi caÁ„o Digital, como 
pode ser observado em um de seus artigos, o Artigo 10, 
par·grafo 1g-: 

Art. 10g- Consideram-se documentos p˙blicos ou 
particulares, para todos os fi ns legais, os documentos 
eletrÙnicos de que trata esta Medida ProvisÛria. 
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ìß1I- As declaraÁıes constantes dos documentos em forma 
eletrÙnica produzidos com a utilizaÁ„o de processo de certifi caÁ„o 
disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em 
relaÁ„o aos signat·rios, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 
1I- de janeiro de 1916 - CÛdigo Civilî.

Existe ainda uma sÈrie de decretos e resoluÁıes relativas 
‡ ICP-Brasil que garantem o embasamento jurÌdico para as 
transaÁıes com documentos eletrÙnicos. 

*A medida provisÛria pode ser lida na Ìntegra 
em: www.iti.gov.br/medidaprovisoria.htm
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Decifrando a tecnologia

Quando n„o entendemos bem, nem de tecnologia ou 
funÁıes matem·ticas, e temos que lidar com termos como 
assinatura digital, criptografi a e chaves p˙blicas, a tendÍncia È 
achar que tudo isso È complicado demais, ou que seja apenas 
conversa de ìfuturistasî. 

Na verdade, vocÍ n„o precisa saber exatamente como fun-
cionam todos os mecanismos de assinatura digital, criptogra-
fi a e outros itens que envolvem a produÁ„o de um documento 
eletrÙnico para poder utiliz·-lo com facilidade e confi anÁa.

Ao solicitar seu certifi cado digital junto ‡ Autoridade de 
Registro, todos esses itens j· est„o prontos para serem usados 
e instalados em seu computador, de maneira simples.

No entanto, pelo menos para conhecimento inicial, È mais 
f·cil do que parece compreender esse universo de identidades 
seguras, dados secretos e decifraÁ„o de cÛdigos.

Criptografia

Como defi ne o Dicion·rio Houaiss de lÌngua portuguesa, 
criptografi a È o ìconjunto de princÌpios e tÈcnicas empregados 
para cifrar a escrita, torn·-la ininteligÌvel para os que n„o tenham 
acesso ‡s convenÁıes combinadasî. Ou seja: somente È possÌvel 
transformar um texto cifrado em um texto simples de 
se ler, se os cÛdigos utilizados s„o de conhecimento do 
emissor e do destinat·rio. 

O uso da criptografi a È antigo. Esse conjunto de tÈcnicas 
para embaralhar um texto È utilizado h· milhares de anos. 
A palavra È de origem grega e formada pelas partes que, em 
portuguÍs, signifi cam secreta (cripto) e escrita (grafi a). 

O objetivo desde o inÌcio, claro, era impedir que um 
texto fosse lido por outra pessoa que n„o o destinat·rio 
da mensagem.
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 O  conjunto de operaÁıes que possibilita as transforma-
Áıes do texto legÌvel em texto cifrado È chamado de algoritmo.

A ìchaveî, termo constantemente utilizado em criptogra-
fi a, nada mais È que o par‚metro que determina as condiÁıes 
da transformaÁ„o do texto legÌvel em texto codifi cado. 

Possuir a chave e ter o conhecimento prÈvio dos cÛdigos 
utilizados entre o emissor e o destinat·rio. Para o usu·rio do 
sistema È fundamental ter essa chave, pois, È ela que iniciar· 
o processo de decodifi caÁ„o de um texto. 

Quando se tem essa chave, torna-se possÌvel ler a 
mensagem cifrada recebida, porÈm, quando n„o se tem, 
fi ca praticamente impossÌvel conseguir entender o conjunto 
desconexo de letras e n˙meros que est„o ali.  

Existem dois tipos de algoritmos criptogr·fi cos: 

Criptografia simÈtrica
… fundamentada em operaÁıes (algoritmos) que 

dependem da mesma chave, conhecida como ìchave 
secretaî. Na criptografi a simÈtrica, uma chave pode codifi car 
e decodifi car uma mensagem. Somente a pessoa que enviar· 
a mensagem e a pessoa que a receber· devem conhecer a 
chave secreta. A seguranÁa na comunicaÁ„o, aqui, depende 
do segredo dessa informaÁ„o.

Criptografia assimÈtrica (ou de chaves p˙blicas) 
Trabalha com algoritmos que necessitam de pares 

de chaves, ou seja, duas chaves diferentes para cifrar e 
decifrar uma informaÁ„o. A mensagem codifi cada com a 
chave 1 de um par somente poder· ser decodifi cada pela 
chave 2 deste mesmo par.   

As duas chaves utilizadas no mÈtodo de criptografi a 
assimÈtrica s„o chamadas de chave p˙blica e chave priva-
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da (secreta). A chave p˙blica qualquer um pode saber 
qual È, porÈm, a chave privada somente o seu dono deve 
conhecer. Apenas com a chave p˙blica È impossÌvel 
decodifi car a mensagem ou descobrir qual seria a chave 
privada do destinat·rio. 

Neste sistema, ent„o, cada pessoa tem duas chaves, 
uma p˙blica e outra privada. As mensagens s„o codifi cadas 
usando uma delas e decodifi cadas usando a outra. 

Criptografia AssimÈtrica
(ou de chave p˙blica)

Texto Codificado
DPNQSBEBDBTB

ok, para a 
compra da 

casa

Criptografar Decodificar

1
Chave 

p˙blica do 
AntÙnio

2
Chave 

privada do 
AntÙnioTexto que ser· 

codificado 
pelo Jo„o:

AntÙnio vai ler exatamente o 
que Jo„o escreveu antes de 

criptografar o texto.

1- Jo„o envia uma mensagem codificada para AntÙnio.
Para codificar o texto ele usa a chave p˙blica de AntÙnio.
2- Para AntÙnio decodificar e ler a mensagem que recebeu do Jo„o ele ter· que usar 
a chave privada, relacionada ‡ chave p˙blica usada no processo por Jo„o. Somente 
AntÙnio conhece a chave privada.
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Por meio desse mÈtodo, um emissor codifi ca seu 
documento com a chave p˙blica da pessoa que receber· a 
mensagem. O texto codifi cado apenas poder· ser decodifi cado 
pelo destinat·rio, pois, somente ele tem a chave privada 
relacionada ‡ chave p˙blica que originou o texto cifrado. 

Analise o exemplo: Jo„o usa a chave p˙blica de AntÙnio 
para criptografar uma mensagem que enviar· a ele. A 
partir daÌ, apenas o AntÙnio, com sua chave secreta (que 
est· relacionada com a chave p˙blica que produziu o texto codifi cado), 
poder· decodifi car a mensagem que recebeu de Jo„o.  

A associaÁ„o de uma chave p˙blica a um determinado 
usu·rio È feita atravÈs de um certifi cado digital.  

Alguns exemplos de criptografia. 

Como j· foi dito, criptografi a nada mais È do que 
uma maneira de embaralhar as informaÁıes, de forma 
que apenas a pessoa que tenha a chave para entender o 
processo usado consiga decifrar o texto.  

Como existe um n˙mero imenso de chaves 
criptogr·fi cas È muito difÌcil descobrÌ-las tentando violar 
o sistema de seguranÁa, pois, seria necess·rio realizar 
uma quantidade enorme de testes. Portanto, quanto 
maior a chave mais seguro È o sistema. Os cÛdigos 
usados atualmente precisariam de muitos anos para serem 
quebrados (mesmo com computadores potentes, pois, o 
conjunto de alternativas possÌveis È muitas vezes maior do 
que as possibilidades de se acertar sozinho a Mega-sena). 

Sem querer torn·-lo mestre em criptografi a, veja como 
o processo de codifi caÁ„o pode ser simples, desde que 
vocÍ tenha as informaÁıes necess·rias sobre a tÈcnica.
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Neste exemplo hipotÈtico, se vocÍ soubesse que a codifi caÁ„o 
usada numa mensagem recebida foi a substituiÁ„o por n˙mero, por 
exemplo, vocÍ pegaria a tabela correspondente (abaixo), e conseguiria 
decifrar a mensagem, pois, sabe o cÛdigo aplicado. Esse È um modo de 
criptografi a simples. Nos processos eletrÙnicos de Certifi caÁ„o Digital 
essa decodifi caÁ„o fi ca a cargo das chaves criptogr·fi cas, que processam 
a decodifi caÁ„o automaticamente no seu computador.

Alguns exemplos com a palavra 
Internet

 INTERNET

 JOUFSOFU

Codifi caÁ„o por 
substituiÁ„o. As letras do 
texto foram trocadas por 
outras letras, sÌmbolos ou 
n˙meros. Aqui h· a troca 

pela prÛxima letra do 
alfabeto

 INTERNET

9 14 20 5 18 14 5 20

Troca-se cada letra pelo
seu respectivo n˙mero de 
representaÁ„o no alfabeto
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SubstituiÁ„o simples 
No exemplo, usamos a substituiÁ„o simples, em que troca-

se cada um dos caracteres do alfabeto ocidental atual (com 26 
letras) por caracteres numÈricos, de acordo com a tabela pre-
estabelecida abaixo, para obter-se um texto cifrado.

.Assinatura digital.
Se a criptografia possibilita o sigilo das informaÁıes, 

uma vez que os dados s„o transmitidos codificados, a 
assinatura digital permite atestar a autenticidade desses 
dados e da pessoa que os enviou. Aliada ‡ criptografia, 
a assinatura digital È mais um requisito para gerar uma 
comunicaÁ„o segura na Internet.

Desde o final de dezembro de 2004, o atual 
governador de S„o Paulo, Geraldo Alckmin, recebe 
por computador alguns processos que antes se 
acumulavam em pastas sobre sua mesa. Os despachos 
nesses documentos oficiais, ou seja, sua assinatura, 
agora s„o feitos digitalmente. 

A quantidade de processos que o governador de 
S„o Paulo e o seu secretario da Casa Civil assinam, 
por dia, varia de 10 a 100. Com a assinatura digital, a 
burocracia administrativa ganha muito mais agilidade. 
Depois de receber a assinatura digital do governador, 
os processos s„o encaminhados eletronicamente para 
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serem publicados no Di·rio Oficial. A vantagem, alÈm 
da eliminaÁ„o de papel, È que mesmo fora do gabinete 
o governador pode assinar e acompanhar o andamento 
dos processos de forma eletrÙnica.

O Governo de S„o Paulo È pioneiro nesse processo, 
mas outros Estados devem avanÁar, muito em breve, com 
o chamado Governo EletrÙnico. 

A conclus„o aqui È que a assinatura digital j· pode ser 
considerada corriqueira e que, em pouquÌssimo tempo, 
tambÈm passar· a ser exigida dos cidad„os comuns.  

Mas o que È uma assinatura digital? Muitos podem 
estar imaginando que È apenas a transposiÁ„o da sua 
assinatura em papel para o meio eletrÙnico. 

N„o È bem o caso. Uma assinatura digitalizada dessa 
maneira atÈ poderia identifi car corretamente o seu titular, 
porÈm, as chances dela  ser forjada ou fraudada nesse 
processo seriam imensas. Por exemplo, uma assinatura 
diferente poderia ser adicionada ao texto ou ‡ mensagem. 

A alternativa para esse fr·gil sistema È o uso da sua 
chave privada para gerar sua assinatura digital segura.     

PorÈm, como fazer isso?
A assinatura digital È o resultado da aplicaÁ„o de uma 

funÁ„o matem·tica chamada ìfunÁ„o de Hashî. Ela È 
fundamental para a assinatura digital, pois, gera uma 
espÈcie de impress„o digital de uma mensagem. 

O primeiro passo no processo de assinatura digital 
de um documento eletrÙnico È a aplicaÁ„o dessa funÁ„o 
de Hash, que fornece uma seq¸Íncia ˙nica para cada 
documento.

O resultado dessa funÁ„o (a seq¸Íncia ˙nica) È 
conhecido como ìresumoî, e a partir dele n„o È possÌvel 
recuperar o original. Caso haja alguma tentativa de alter·-
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lo, a mensagem gera automaticamente um novo cÛdigo 
Hash. A assinatura digital È, portanto, uma forma segura 
de se conseguir uma autenticaÁ„o. 

No passo seguinte, o ìresumoî È codificado 
com a chave privada do emissor da mensagem. 
A conseq¸Íncia disso È a geraÁ„o de um arquivo 
eletrÙnico que representa a assinatura digital dessa 
pessoa. A partir daÌ, a assinatura digital gerada È 
anexada ao material que ser· enviado eletronicamente, 
compondo a mensagem ou o documento. 

Quando o destinat·rio da mensagem recebe o 
documento com a assinatura, ele aplica a funÁ„o 
Hash para obter o chamado ìresumo 1î. A assinatura 
È, ent„o, decifrada com o uso da chave p˙blica do 
emissor da mensagem e, neste processo, se descobre 
o ìresumoî da assinatura. Basta, ent„o, comparar o 
ìresumoî com o ìresumo 1î. Se os dois forem iguais 
a conclus„o È que o documento realmente foi enviado 
pelo remetente da mensagem, uma vez que a sua 
chave p˙blica, que foi usada pelo destinat·rio, fez a 
decodificaÁ„o corretamente.

Claro que isso È feito de forma autom·tica pelo 
sistema instalado em seu computador para operar com 
a assinatura digital. Vamos voltar ao Jo„o e ao AntÙnio 
para exemplific·-la.

O Jo„o usa sua chave privada para assinar uma 
mensagem que enviar· para o AntÙnio. Apenas o Jo„o 
pode criar essa assinatura digital, pois, somente ele 
tem acesso ‡ sua chave secreta.

Quando o AntÙnio recebe a mensagem, ele usa 
a chave p˙blica do Jo„o para conferir a assinatura 
digital. Se ele conseguir decodificar a mensagem, est· 
provado que foi realmente o Jo„o que a enviou. 
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Assinatura Digital

Jo„o cria um documento

FunÁ„o Hash 
È aplicada
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Assinatura Digital
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Guia pr·tico para obter uma 
Identidade Digital

… mais f·cil do que se imagina obter sua Identidade 
Digital. Como j· explicado aqui, quem operacionaliza o 
certifi cado digital para os usu·rios s„o as Autoridades de 
Registro. Aproximadamente 98% dos certifi cados digitais 
emitidos no paÌs s„o emitidos pela empresa CertiSign. 

A CertiSign È habilitada pela Secretaria da Receita 
Federal (uma Autoridade Certifi cadora / AC-SRF) para 
expedir em seu nome os Certifi cados Digitais e-CPF e 
e-CNPJ. Como explicado no capÌtulo 1, em ìO uso da 
Identidade Digitalî, o e-CPF e o e-CNPJ s„o exemplos 
de certifi cado digital, contudo, existem outros formatos 
de certifi cados emitidos pela CertiSign que seguem as 
mesmas regras e normas estabelecidas pelo governo na 
ICP-Brasil. Portanto, com a mesma validade jurÌdica.  

AlÈm de atuar como Autoridade de Registro, a 
CertiSign tambÈm est· credenciada pela AC-Raiz da 
ICP-Brasil para operar como Autoridade Certifi cadora, 
podendo validar a identidade das instituiÁıes que quiserem 
emitir certifi cados digitais.  

O guia pr·tico para conquistar sua Identidade Digital È 
com base, ent„o, na metodologia aplicada por esta Autoridade 
de Registro (AR), a CertiSign. 

 
Como solicitar a identidade digital?   

O primeiro passo È solicitar e preencher no site desta 
AR, a CertiSign - www.certisign.com.br, um formul·rio 
de requisiÁ„o do e-CPF, e-CNPJ ou identidade digital. 
Na ·rea de aquisiÁ„o desses documentos vocÍ ter· que 
seguir as instruÁıes para a geraÁ„o do par de chaves 
p˙blica e privada. 

ApÛs enviar a solicitaÁ„o, vocÍ deve ler e imprimir o 
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Termo de Titularidade, que È gerado automaticamente pelo 
sistema. Este documento ter· que ser levado atÈ um posto de 
validaÁ„o* para conferÍncia de um agente credenciado.   

… importante memorizar ou guardar em local seguro a 
Frase de Identifi caÁ„o (FI) que fornecer nesta etapa, pois, 
ela ser· necess·ria na hora de retirar o Certifi cado Digital.  

Depois de fazer o pedido de seu certifi cado digital, vocÍ deve 
comparecer a um posto de validaÁ„o da CertiSign para fazer a 
validaÁ„o presencial, apresentando alguns documentos.

Quais os documentos necess·rios?

Para ter seu certifi cado digital È preciso comparecer a um 
posto de validaÁ„o para fazer a validaÁ„o presencial. VocÍ 
precisa levar os documentos (originais) especifi cados abaixo, 
alÈm do Termo de Titularidade preenchido e assinado para 
conferÍncia de um agente. O Termo deve ser impresso no 
momento da solicitaÁ„o on-line.

Documentos necess·rios para o e-CPF:
- Foto recente em tamanho 3x4 ou em formato digital 

(alguns postos de validaÁ„o possuem serviÁo de fotografi a 
digital, portanto, em alguns lugares n„o h· necessidade de 
se levar foto. Para saber quais locais possuem esse serviÁo 
consulte-os na lista em ìAnexoî). 

- CÈdula de Identidade (pode ser RG, carteira profi ssional, 
documento funcional ou carteira de habilitaÁ„o). 

* Nota: consulte mais informaÁıes sobre os postos de 
validaÁ„o em www.certisign.com.br/ars 
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- CPF (Cadastro de Pessoa FÌsica).
- Comprovante de residÍncia;
- TÌtulo de Eleitor (opcional);
- PIS-PASEP (opcional).
CÛpias dos documentos ser„o arquivadas no posto 

de validaÁ„o. A habilitaÁ„o da identidade digital È feita 
no prÛprio local. 

N„o podem solicitar o e-CPF as pessoas que estejam com o seu 
CPF na condiÁ„o de cancelado pela Receita Federal. 

Documentos necess·rios para a Identidade Digital
- Foto recente em tamanho 3x4 ou em formato digital 

(alguns postos de validaÁ„o possuem serviÁo de fotografi a 
digital, portanto, em alguns lugares n„o h· necessidade 
de se levar foto. Para saber quais locais possuem esse 
serviÁo consulte-os na lista em ìAnexoî). 

- CÈdula de Identidade (pode ser RG, carteira 
profi ssional, documento funcional ou carteira de 
habilitaÁ„o). 

- CPF (Cadastro de Pessoa FÌsica).
- Comprovante de residÍncia.

Documentos necess·rios para o e-CNPJ
- DocumentaÁ„o da empresa (cÛpia autenticada ou 

original): 
1E Registro comercial, no caso de empresa individual.
2E Contrato social, estatuto ou ato constitutivo em vigor, no 

caso de sociedades comerciais ou civis. No caso de sociedade por aÁıes, 
deve constar ainda documento de eleiÁ„o dos administradores.

3E ⁄ltima vers„o/alteraÁ„o do contrato social, estatuto ou 
ato constitutivo.

- CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas JurÌdicas).
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- Foto (3x4) recente dos representantes legais da 
empresa cadastrados na Receita Federal (alguns postos 
de validaÁ„o possuem serviÁo de fotografi a digital, 
portanto, em alguns lugares n„o h· necessidade de se 
levar foto. Para saber quais locais possuem esse serviÁo 
consulte-os na lista em ìAnexoî). 

- Comprovante de residÍncia dos representantes 
legais da empresa cadastrados na Receita Federal.

Para a validaÁ„o presencial do e-CNPJ devem comparecer o 
representante legal e os representantes cadastrados junto ‡ Receita 
Federal com os documentos relacionados. Caso o contrato social ou 
documento equivalente de sua empresa determine que o representante 
cadastrado na Receita Federal n„o possa assinar isoladamente, 
ser· necess·rio que as demais pessoas listadas no documento como 
representantes legais compareÁam para validaÁ„o presencial, com os 
seus documentos (documentaÁ„o dos representantes legais, cÈdula de 
identidade, CPF, comprovante de residÍncia). 

As empresas solicitantes do e-CNPJ n„o podem estar com o 
seu CNPJ na condiÁ„o de cancelado, suspenso ou inapto.  
ObservaÁ„o: Consulte sempre a Autoridade de 

Registro para mais detalhes sobre a retirada e emiss„o da 
sua documentaÁ„o.  

DocumentaÁ„o (original) necess·ria do respons·vel 
pelo certificado, cadastrado na Receita Federal

- Foto 3x4 recente ou em formato digital. 
- CÈdula de Identidade.
- CPF (Cadastro de Pessoa FÌsica).
- Comprovante de residÍncia.
O representante cadastrado na Receita Federal precisa 

comparecer pessoalmente ao posto de validaÁ„o, uma vez que a 
mesma n„o pode ser feita por meio de procuraÁ„o. 
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Retirada do Certificado Digital

ApÛs a conclus„o do processo de validaÁ„o presencial, o 
Certifi cado Digital È gerado com suas chaves p˙blica e privada. 
Existem duas maneiras padrıes de armazenamento fÌsico do 
certifi cado: em um smart card ou em um token USB. 

Smart Card (Cart„o Inteligente)
Consiste em um cart„o criptogr·fi co que gera e 

armazena as chaves criptogr·fi cas que compıem o 
certifi cado digital.
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Token USB
O token È um hardware criptogr·fi co que gera e 

armazena as chaves criptogr·fi cas que compıem o certifi cado 
digital, da mesma maneira que o smart card. Este pode ser 
conectado em um computador pela entrada USB e funciona 
simultaneamente como um smart card e uma leitora. 

Forma de armazenamento fÌsico do Certificado Digital

O certifi cado digital do Tipo A3 È processado e 
armazenado no smart card ou no token, conforme sua 
escolha. Nesta forma de armazenamento o certifi cado 
permanece ˙nico, pois, È gerado em um hardware (token/
smart card) que n„o permite qualquer tipo de reproduÁ„o 
ou exportaÁ„o da sua chave privada. O certifi cado Tipo A3 
necessita de senha de acesso para utilizar a chave privada 
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(PIN), e permite que vocÍ se desloque com ele, podendo 
realizar transaÁıes eletrÙnicas onde desejar. 

e-CNPJ Tipo A3
Da mesma maneira que o e-CPF (documento eletrÙnico 

para pessoa fÌsica), o documento eletrÙnico para pessoa jurÌdica, 
o e-CNPJ Tipo A3, fi ca guardado em um token ou smart card.

Cursos

Os certifi cados digitais s„o simples de serem adquiridos 
e usados, no entanto, existem cursos voltados para ajudar 
os usu·rios a entenderem, de forma mais detalhada, esse 
novo mundo eletrÙnico. 

A CertSign, a Autoridade de Registro usada como 
exemplo neste guia, oferece diversos cursos sobre 
CertificaÁ„o Digital para usu·rios e empresas, com 
v·rios nÌveis de informaÁıes, conforme a necessidade 
de cada um.    

O treinamento noÁıes b·sicas sobre o certifi cado 
digital e seu uso no dia-a-dia. TambÈm existem cursos 
voltados para profi ssionais que precisam implantar 
certifi cados digitais em suas empresas.  

As informaÁıes sobre esses cursos, turmas e 
hor·rios podem ser encontradas no site da CertiSign: 
www.certisign.com.br/treinamento.  
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Cuidados com o seu 
Certificado Digital

… importante seguir as orientaÁıes da Autoridade de 
Registro sobre os cuidados com o certifi cado digital. 

Algumas aÁıes podem inutilizar seu certifi cado 
digital Tipo A3, portanto, atente-se ‡s seguintes dicas:

? Guarde bem seu hardware. Perder o smart card ou 
token signifi ca tambÈm a perda do seu certifi cado. 

? Perda de senha do seu smart card ou token.

? Bloqueio dos identifi cadores PIN (senha prim·ria) 
e PUK (senha mestra) do seu smart card.

? Bloqueio de senha do seu token.

? FormataÁ„o ou limpeza do seu smart card.

? RemoÁ„o das chaves do seu token. 

Caso ocorra uma das situaÁıes acima, ser· necess·rio 
um novo comparecimento ‡ Autoridade de Registro, 
como feito inicialmente. 

Leia com atenÁ„o os manuais do smart card ou token 
que acompanham o hardware. Estes normalmente est„o 
disponÌveis no site do fabricante deste.

No caso do PIN ou a senha serem bloqueados, È 
necess·rio contactar o SAC (ServiÁo de Atendimento ao 
Cliente) da sua autoridade Certifi cadora para auxÌlio. 
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D˙vidas Frequentes

Quem pode ter uma identidade digital? 
Qualquer pessoa que tenha um CPF v·lido pode 

solicitar sua identidade digital. Da mesma maneira, as 
empresas que tenham um CNPJ v·lido tambÈm podem 
solicitar um e-CNPJ.  

Qual a melhor opÁ„o de certificado digital?
O certifi cado digital Tipo A3 oferece mais seguranÁa 

e mais praticidade, pois, È gerado e armazenado em um 
hardware, ou seja, em um smart card ou token.  Eles 
s„o inviol·veis e apresentam a vantagem de poderem 
ser transportados para onde quer que seja, de forma que 
vocÍ possa realizar transaÁıes on-line em outros locais. 

A identidade digital È segura?
Sim, a identidade digital È segura.
O certifi cado digital de sua identidade digital 

trabalha com as chamadas chaves criptogr·fi cas, sendo 
uma p˙blica e a outra privada.A chave privada È somente 
de seu conhecimento, sendo necess·ria uma senha para 
acess·-la, em qualquer modelo escolhido, o que garante 
a privacidade. 

A criptografi a utilizada na autenticaÁ„o dos documentos 
eletrÙnicos assegura que somente pessoas autorizadas por 
vocÍ ter„o acesso ‡quele documento.

A assinatura digital protege seu documento de 
violaÁıes e garante que ele chegar· ao destino fi nal de 
maneira correta. 
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Ao gerar meu par de chaves criptogr·ficas para o 
certificado digital, alÈm de armazenar minha chave 
p˙blica, a Autoridade de Registro tambÈm fica com 
uma cÛpia da minha chave privada?

N„o. A Autoridade de Registro (AR) que emitiu seu 
certifi cado digital  n„o mantÈm nenhuma cÛpia de sua 
chave privada. Portanto, È importante manter sua senha 
de acesso a chave bem guardada e que a mesma seja 
apenas de seu conhecimento.    

Quais os cuidados que a Identidade Digital exige?
Qualquer que seja a opÁ„o de armazenamento para 

seu certifi cado digital, smart card, token ou no seu 
computador, o cuidado que se deve ter È sempre com sua 
senha de acesso ‡ chave privada. Sem essa senha n„o È 
possÌvel acess·-la. 

A sua senha deve ser somente de seu conhecimento.

Onde posso utilizar meu certificado digital?
Atualmente, o certifi cado digital est· sendo solicitado 

para in˙meros serviÁos p˙blicos, sendo o mais expressivo 
deles o ServiÁo Interativo de Atendimento Virtual ñ 
Receita 222, da Receita Federal. Ele j· pode ser utilizado 
para efetuar a declaraÁ„o de imposto de renda e para 
solicitar diversos documentos de forma on-line no site da 
Receita. 

Contudo, com a adoÁ„o do certifi cado digital em 
diversas esferas do serviÁo p˙blico e privado, ele j· pode 
ser considerado parte da rotina de trabalho de muitas 
pessoas que precisam ìconversarî entre si, no ambiente 
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de trabalho, de forma segura e r·pida.  

As transaÁıes feitas com a identidade digital tÍm 
validade jurÌdica?

Os documentos eletrÙnicos tÍm garantia legal, 
igualmente como acontece com os documentos em 
papel. A Medida ProvisÛria 2.200-2 assegura a validade 
jurÌdica da Certifi caÁ„o Digital.

Qual a validade do certificado digital? … preciso renovar, 
como outros documentos?  

A validade do seu certifi cado digital pode variar 
de 1 a 3 anos. ApÛs o vencimento È necess·rio fazer a 
renovaÁ„o novamente com a Autoridade de Registro. 
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A
ACEITA«'O - DemonstraÁ„o da concord‚ncia quanto ‡ 
correÁ„o e adequaÁ„o do conte˙do e de todo o processo 
de emiss„o de um certifi cado digital, feita pelo indivÌduo 
ou entidade que o solicitou. A aceitaÁ„o ocorre atravÈs 
do recebimento e reconhecimento de uma notifi caÁ„o 
sobre o conte˙do do certifi cado, conforme os termos 
da DeclaraÁ„o de Pr·ticas de Certifi caÁ„o ñ DPC. O 
certifi cado È considerado aceito ao ser instalado no sistema 
do solicitante, a partir de sua primeira utilizaÁ„o, ou apÛs 
haver decorrido o prazo prÈ-estipulado para sua rejeiÁ„o.

ACESSO - Estabelecimento de conex„o entre um 
indivÌduo ou entidade e um sistema de comunicaÁ„o 
ou de informaÁıes. A partir do acesso podem ocorrer 
a transferÍncia de dados e a ativaÁ„o de processos 
computacionais.

ADMINISTRADOR DE PKI GERENCIADA 
(MANAGED PKI ADMINISTRATOR) - IndivÌduo 
designado para controlar e administrar as funÁıes de uma 
infra-estrutura de chaves p˙blicas ñ PKI Gerenciada.

ADWARE ñ Software que exibe publicidade. O adware 
muitas vezes inclui spyware, de modo que os an˙ncios podem 
ser dirigidos segundo interesses e h·bitos do usu·rio.

AICPA ñ AMERICAN INSTITUTE OF CERTIFIED 
PROFESSIONAL ACCOUNTANTS - Instituto de 
profi ssionais de contabilidade norte-americano que 
estabeleceu os padrıes de auditoria conhecidos como 
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SAS-70 Statement of Audit Standards, utilizados como 
procedimento em auditorias sobre os controles fÌsicos 
e de acesso das instalaÁıes de seguranÁa de empresas e 
organizaÁıes.O site da AICPA funciona no endereÁo: 
http://www.aicpa.org. 

AGATE ( APPLICATION GATEWAY ) - Componente 
do Internet Transaction Server (ITS) em aplicativos SAP. 
O Application Gateway È um processo servidor ativo que 
funciona independente de um servidor web em particular. 
Ele estabelece conex„o com o servidor do aplicativo SAP, 
gerencia o processo de conex„o e controla o contexto e 
o tempo de inatividade (time-out) da sess„o. AlÈm disso, 
gera p·ginas HTML e fornece conversıes das p·ginas de 
cÛdigos e suporte para o idioma local. 

ALGORITMO (ALGORITHM) - SÈrie de etapas 
utilizadas para completar uma tarefa, procedimento ou 
fÛrmula na soluÁ„o de um problema. Em criptografi a, um 
algoritmo representa o processo matem·tico utilizado para 
ìembaralharî os dados.

ALGORITMO CRIPTOGR¡FICO (CRYPTOGRA-
PHIC ALGORITHM) - Processo matem·tico especi-
fi camente defi nido para criptografar e decriptografar, 
mensagens e informaÁıes, normalmente com a utiliza-
Á„o de chaves.

ANSI ñ AMERICAN NATIONAL STANDARDS 
INSTITUTE - OrganizaÁ„o privada sem fi ns lucrativos cujo 
objetivo È promover o uso internacional de padrıes norte-
americanos, a defesa de polÌticas e posiÁıes tÈcnicas dos 
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EUA em entidades de padronizaÁ„o locais e internacionais, 
e o estÌmulo ‡ adoÁ„o nos EUA de padrıes internacionais 
que atendam ‡s necessidades da comunidade de usu·rios. O 
site do ANSI funciona no endereÁo: http://www.ansi.org.

API ñ APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE 
- Interface de programaÁ„o de aplicativos que permite 
a comunicaÁ„o entre programas ou entre um programa 
e o kernel (de um sistema operacional), estabelecendo as 
convenÁıes e os par‚metros a serem seguidos.

ARQUITETURA (ARCHITECTURE) - 
Modo de confi guraÁ„o de um sistema, incluindo o 
relacionamento entre suas partes. Arquitetura de 
Hardware È a confi guraÁ„o dos componentes fÌsicos do 
sistema (servidores e fi rewalls). Arquitetura de Software 
È a confi guraÁ„o dos componentes (programas, sistemas 
operacionais ou scripts) dentro do sistema.

ASSISTENTE DE AUTENTICA«'O  - Componente do 
serviÁo de PKI Gerenciada CertiSign disponÌvel atravÈs 
do Centro de Processamento da CertiSign, que permite ao 
administrador personalizar o modo como o usu·rio ser· 
autenticado para que se dÍ a aprovaÁ„o ou rejeiÁ„o de uma 
solicitaÁ„o de certifi cado digital.

ASSINANTE - IndivÌduo ou organizaÁ„o para quem 
foi emitido um certificado digital dentro de uma 
hierarquia criptogr·fica. O assinante È o titular da 
chave privada correspondente ‡ chave p˙blica contida 
no certificado e possui a capacidade de utilizar tanto 
uma quanto a outra
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.ASSINATURA DIGITAL (DIGITAL SIGNATURE) - 
TransformaÁ„o de uma mensagem eletrÙnica atravÈs da 
aplicaÁ„o de uma funÁ„o matem·tica e da encriptaÁ„o do 
seu resultado com a chave privada do remetente, de modo 
que o destinat·rio da mensagem possa verifi car sua origem 
e integridade. A assinatura digital garante que um conjunto 
de dados (mensagem ou arquivo) realmente provÈm de 
determinado remetente e n„o foi adulterado apÛs o envio.

AUDITORIA (AUDIT) - Procedimento realizado 
por agentes independentes e utilizado para verifi car se 
todos os controles, equipamentos e dispositivos est„o 
preparados e s„o adequados ‡s suas funÁıes. Inclui o 
registro e an·lise de todas as atividades importantes para 
detectar vulnerabilidades ou abusos em um sistema de 
informaÁıes.

AUTENTICA«'O (AUTHENTICATION) - Processo de 
confi rmaÁ„o da identidade de um indivÌduo ou organizaÁ„o, 
ou de comprovaÁ„o da posse ou integridade de certas 
informaÁıes. Um administrador executa a autenticaÁ„o 
das solicitaÁıes de certifi cados atravÈs da validaÁ„o da 
identidade do solicitante e da confi rmaÁ„o dos dados da 
solicitaÁ„o. 

AUTENTICA«'O AUTOM¡TICA (AUTOMATED 
AUTHENTICATION) - Processo pelo qual uma solicitaÁ„o 
de certifi cado È aprovada por comparaÁ„o autom·tica dos 
dados da solicitaÁ„o com informaÁıes previamente disponÌveis 
em um banco de dados. As opÁıes de autenticaÁ„o autom·tica 
oferecidas pela PKI Gerenciada CertiSign s„o a Automated 
Administration (Auto-Admin) e a AutenticaÁ„o por Passcode. 
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ADMINISTRA«'O AUTOMATIZADA (AUTO-
MATED ADMINISTRATION - AUTO - ADMIN) 
- Componente dos ServiÁos de PKI Gerenciada (e PKI 
Grenciada Full) CertiSign que substitui o processo de 
aprovaÁ„o manual de solicitaÁıes de certifi cados por um 
software personalizado, mantendo todo o processo dentro 
das instalaÁıes da organizaÁ„o. DisponÌvel somente com 
os serviÁos de PKI Gerenciada (e PKI Grenciada Full), 
o Auto-Admin aprova as solicitaÁıes de certifi cados sem 
a participaÁ„o do administrador, comparando os dados da 
solicitaÁ„o com informaÁıes previamente cadastradas pela 
organizaÁ„o assinante dos serviÁos de PKI Gerenciada. 

AUTORIDADE CERTIFICADORA ñ AC (CA ñ 
CERTIFICATE AUTHORITY) - Entidade autorizada 
a emitir, suspender, renovar ou revogar certifi cados 
digitais. Cabe tambÈm ‡ Autoridade Certifi cadora emitir 
listas de certifi cados revogados (LCR) e manter registros 
de suas operaÁıes. A principal competÍncia de uma 
AC, no entanto, È emitir certifi cados que vinculem uma 
determinada chave p˙blica ao seu titular. Na hierarquia dos 
ServiÁos de Certifi caÁ„o P˙blica CertiSign, as ACs est„o 
subordinadas ‡ Autoridade Certifi cadora Prim·ria (AC-
Raiz) da VeriSign, enquanto as ACs abaixo da hierarquia da 
ICP-Brasil subordinam-se ‡ AC-Raiz da ICP-Brasil. A AC 
È identifi cada por um nome distinto - distinguished name 
(dn) em todos os certifi cados que emite.
AUTORIDADE EMISSORA ñ AE (IA ñ ISSUING 
AUTHORITY) - A Autoridade Emissora (AE) pode ser 
uma Autoridade de Certifi caÁ„o Prim·ria (AC-Raiz), uma 
Autoridade Certifi cadora (AC) ou uma AC Subordinada, 
que somente pode emitir certifi cados v·lidos e confi ·veis, 
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com a aprovaÁ„o prÈvia da AC-Raiz da hierarquia. Uma 
AE pode delegar as responsabilidades de avaliar, aprovar 
e recusar solicitaÁıes de certifi cados a uma ou mais ARLs 
(Autoridades de Registro Local), que n„o pertenÁam nem 
sejam operadas por aquela AE. Quando isso ocorre, o 
termo ìAEî deve incluir as ARLs para efeito de obrigaÁıes, 
garantias e exclusıes.

AUTORIZA«'O (AUTHORIZATION) - Concess„o 
de direito ou permiss„o que inclui a capacidade de acessar 
informaÁıes e recursos especÌfi cos em um sistema 
computacional.

B 
BANCO DE DADOS (DATABASE) - Conjunto de 
informaÁıes relacionadas que s„o criadas, armazenadas e/
ou manipuladas por um sistema de informaÁıes gerenciado 
por computador.

BACK DOOR ñ Uma vulnerabilidade na seguranÁa 
instalada por vÌrus ou trojan para facilitar o acesso de 
um invasor ñ normalmente secreto ñ a um computador, 
driblando salvaguardas.

BIOMETRIA (BIOMETRICS) - CiÍncia que utiliza 
propriedades fÌsicas e biolÛgicas para identifi car indivÌduos. S„o 
exemplos de identifi caÁ„o biomÈtrica as impressıes digitais, o 
escaneamento de retina e o reconhecimento de voz.

BIT - BINARY DIGIT  - DÌgito bin·rio (Binary digit), que 
pode ser 1 ou 0.
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BLOCO (BLOCK) - Seq¸Íncia de bits de comprimento fi xo.

BROWSER - Vide Navegador de Internet / Web Browser

C 
CA ñ CERTIFICATION AUTHORITY - AUTORIDADE 
CERTIFICADORA ñ AC - Vide Autoridade Certifi cadora 

CADEIA DE CERTIFICADOS - CERTIFICATE 
CHAIN - Lista ordenada de certifi cados contendo um 
certifi cado de assinante (entidade fi nal) e um ou mais 
certifi cados de nÌvel superior atÈ a AE ñ Autoridade 
Emissora, que permite a um destinat·rio verifi car que o 
remetente e todas as AEs envolvidas s„o confi ·veis. 

CANAL SEGURO - Canal de comunicaÁ„o criptografi ca-
mente seguro para transmiss„o de informaÁıes.

CAPI - CRYPTOGRAPHIC APPLICATION 
PROGRAMMING INTERFACE - Interface de 
programaÁ„o de aplicativos criptogr·fi cos para mÛdulos 
de software que permite o acesso a funÁıes criptogr·fi cas 
pertencentes a outros programas relacionados. 
CENTRO DE CONTROLE - CONTROL CENTER  - 
Conjunto de p·ginas web no serviÁo de PKI Gerenciada 
CertiSign/VeriSign, que permite aos Administradores 
visualizar, aprovar, recusar, suspender e revogar os 
certifi cados solicitados.

CERTIFICA«'O CRUZADA - SituaÁ„o em que uma 
AC Prim·ria emite um certifi cado cujo assunto (subject) È 
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uma entidade emissora de certifi cados que representa out-
ro domÌnio de certifi caÁ„o, ou vice-versa. A certifi caÁ„o 
cruzada permite compartilhar a confi anÁa entre diferentes 
entidades e redes de PKI.

CERTIFICA«'O DIGITAL - Processo de emiss„o de 
certifi cados digitais por uma Autoridade Emissora.

CERTIFICADO DE AFILIA«'O - Certifi cado emitido 
para indivÌduos ou entidades afi liadas. Um certifi cado 
de afi liaÁ„o fornece uma comprovaÁ„o de identidade 
adequada, sem necessariamente afi rmar que o indivÌduo ou 
entidade em quest„o possui autorizaÁ„o para agir em nome 
da entidade ‡ qual È afi liado. 

CERTIFICADO DE CHAVE P⁄BLICA ( PUBLIC KEY 
CERTIFICATE ) - Credencial eletrÙnica cujos requisitos 
mÌnimos s„o: declarar o nome ou identidade da respectiva 
Autoridade Emissora (AE); identifi car o respectivo titular; 
conter a chave p˙blica referente ao titular; identifi car o 
perÌodo operacional; conter o n˙mero de sÈrie do certifi cado 
e a assinatura digital da AE. Os Certifi cados Digitais 
s„o utilizados para autenticar o remetente e confi rmar a 
integridade dos dados enviados, podendo tambÈm fornecer 
elementos que impeÁam ou difi cultem o rep˙dio infundado 
a atos ou transaÁıes. AlÈm disso, os Certifi cados podem ser 
utilizados para criptografar dados e envi·-los ao seu titular. 
Os Certifi cados P˙blicos CertiSign podem ser publicados 
atravÈs da VeriSign Trust Network (VTN) e estabelecer 
comunicaÁ„o fora de seu domÌnio. Os Certifi cados Privados 
CertiSign n„o fazem parte da VTN e n„o podem estabelecer 
comunicaÁ„o fora do seu domÌnio.
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CERTIFICADOS DIGITAIS DE CLASSE 1/2/3 - 
Certifi cados com nÌvel especÌfi co de seguranÁa e confi anÁa 
dentro da hierarquia VeriSign Trust Network:ñ Classe 1: 
fornece o nÌvel mais baixo de seguranÁa e confi anÁa. Os 
certifi cados de classe 1 validam apenas o endereÁo de e-mail 
do indivÌduo para quem o certifi cado foi emitido.ñ Classe 2: 
oferece nÌvel mÈdio de confi anÁa. Os certifi cados de classe 
2 validam a identidade do indivÌduo com a utilizaÁ„o de um 
banco de dados de clientes on-line e verifi caÁ„o do e-mail, 
ou ent„o atravÈs de uma partiÁ„o secreta.ñ Classe 3: fornece 
o mais alto nÌvel de confi anÁa. Os certifi cados de classe 3 
validam indivÌduos atravÈs do comparecimento em pessoa 
dos mesmos perante um agente autorizado, alÈm de outras 
comprovaÁıes especÌfi cas de identidade. Os certifi cados de 
classe 3 validam organizaÁıes atravÈs de bancos de dados 
de terceiros (como o Cadastro Nacional de Pessoas JurÌdicas 
- CNPJ) e outros meios independentes.

CERTIFICADO DE DEMONSTRA«'O (DEMO) 
DEMO CERTIFICATE  - Certifi cado emitido por 
uma Autoridade Emissora com a fi nalidade exclusiva de 
apresentaÁ„o e demonstraÁ„o, n„o podendo ser utilizado 
para comunicaÁıes seguras ou confi denciais.

CGI (COMMON GATEWAY INTERFACE ) - Protocolo 
que especifi ca como um servidor de Internet executa e troca 
dados com um programa.

CHAVE COMUM  (COMMON KEY)  - PartiÁ„o fÌsica 
em um sistema de hardware criptogr·fi co, armada atravÈs 
de um processo de partiÁ„o secreta que exige que a partiÁ„o 
fÌsica permaneÁa anexada ao hardware quando armada. 
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N„o se presume que seja secreta, j· que n„o permanece 
continuamente sob o controle de um indivÌduo.

CHAVE DE SESS'O  - Chave para sistemas cripto-
gr·fi cos de chave simÈtrica utilizada pela duraÁ„o de 
uma mensagem ou sess„o de comunicaÁ„o. O protocolo 
SSL (Secure Sockets Layer) utiliza as chaves de sess„o 
para manter a seguranÁa das comunicaÁıes via Internet.

CHAVE DISTRIBUÕDA - Chave dividida em v·rias 
partes e compartilhada  entre diferentes participantes.

CICLO DE VIDA DO CERTIFICADO  - PerÌodo de 
tempo que se inicia com a solicitaÁ„o do certifi cado e 
termina com sua expiraÁ„o, renovaÁ„o ou revogaÁ„o.

CIFRA ASSIM…TRICA (ASYMMETRIC CIPHER) 
- Algoritmo criptogr·fi co que utiliza uma chave para 
criptografar e outra para decriptografar. A criptografi a 
de chaves p˙blicas È um exemplo de cifra assimÈtrica. 

CIFRA DE BLOCO (BLOCK CIPHER) - Cifra 
simÈtrica que criptografa um arquivo dividindo-o em 
blocos e criptografando cada bloco.

CLIENTE - Programa, normalmente, utilizado pelo 
usu·rio como interface para acessos a um conjunto 
de serviÁos tornados disponÌveis por um servidor, em 
relaÁıes cliente/servidor. 

CERTIFICADO DE ASSINATURA DE C”DIGO - 
(CODE SIGNING CERTIFICATE)- Certifi cado emitido 
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para empresas que desenvolvem software, permitindo que 
assinem digitalmente o cÛdigo-objeto de programas, o que 
garante a origem, e a integridade absoluta para quem recebe 
o cÛdigo pela Internet.

COMPONENTE DE RETAGUARDA  ( BACK-END 
COMPONENT) - Programa, dispositivo ou equipamento 
n„o diretamente visÌvel para o usu·rio em sistemas, 
produtos ou serviÁos CertiSign. Os componentes de apoio 
s„o geralmente protegidos por ìfi rewallsî para garantir sua 
seguranÁa. 

COMPONENTE DE INTERFACE (FRONT END 
COMPONENT ) - Componente de um sistema, produto 
ou serviÁo CertiSign diretamente visÌvel para o usu·rio.

COMPROMETIMENTO (COMPROMISE) - ViolaÁ„o 
concreta ou suspeita de violaÁ„o de uma polÌtica de seguranÁa, 
onde possa ter ocorrido divulgaÁ„o n„o autorizada ou perda 
do controle sobre informaÁıes sigilosas.

CPM - CERTIFICATE PARSING MODULE - MÛdulo 
de an·lise de certifi cados, parte de produtos CertiSign que 
extrai informaÁıes dos certifi cados de cliente apresentados 
a um servidor de Internet e as torna disponÌveis para 
aplicativos que utilizem certifi cados digitais.

COOKIE - Uma espÈcie de arquivo que alguns websites 
pıem nos computadores dos usu·rios para permitir a 
personalizaÁ„o do conte˙do da Web. A maioria dos cookies 
È inofensiva, mas alguns registram h·bitos de navegaÁ„o na 
Web e informaÁ„o pessoal e s„o considerados spyware.
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CONFIDENCIALIDADE (CONFIDENTIALITY)  - 
CondiÁ„o na qual dados sigilosos s„o mantidos em segredo 
e revelados somente a pessoas autorizadas.

CONTROLE DE ACESSO -Conjunto de componentes 
dedicados a proteger a rede, aplicaÁıes Web e instalaÁıes 
fÌsicas de uma Autoridade Certifi cadora ñ AC contra 
o acesso n„o autorizado, permitindo que somente 
organizaÁıes ou indivÌduos previamente identifi cados 
possam utiliz·-las.Vide tambÈm Lista de Controle de 
Acesso / Access Control List.

CONTROLE DISCRICION¡RIO DE ACESSO  
(DISCRETIONARY ACCESS CONTROL  - DAC) 
- Conjunto de meios de restriÁ„o de acesso a objetos 
baseado na identidade dos titulares e/ou dos grupos a que 
pertencem. O controle È discricion·rio no sentido de que 
um titular com determinada permiss„o de acesso È capaz 
de transferir essa permiss„o (talvez atÈ indiretamente) 
para qualquer outro titular a seu critÈrio.

CREDENCIAMENTO (ACCREDITATION) - 
DeclaraÁ„o formal feita por uma autoridade competente 
para afi rmar que um sistema de informaÁıes, organizaÁ„o 
ou profi ssional foi considerado apto a executar determinadas 
tarefas ou operar em um modo de seguranÁa especÌfi co, 
apÛs cumprir um conjunto de condiÁıes preestabelecido.

CRIPTOGRAFIA - Processo de embaralhamento de 
dados para que n„o possam ser recuperados sem a utilizaÁ„o 
do processo inverso de decriptografi a. A criptografi a È 
uma ciÍncia matem·tica usada para assegurar o sigilo e 
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a autenticidade das informaÁıes, convertendo-as em uma 
vers„o ininteligÌvel que sÛ pode ser decifrada com a chave 
e o algoritmo criptogr·fi co corretos.

CRIPTOGRAFIA DE CHAVES P⁄BLICAS - PUBLIC 
KEY CRIPTOGRAPHY - Tipo de criptografi a que 
usa um par de chaves criptogr·fi cas matematicamente 
relacionadas. A chave p˙blica est· disponÌvel a todos que 
desejem criptografar informaÁıes e envi·-las ao dono da 
chave privada, ou verifi car uma assinatura digital criada 
com aquela chave privada. A chave privada È mantida em 
segredo por seu dono e pode decriptografar informaÁıes 
ou gerar assinaturas digitais. 

CRON JOB  - Script confi gur·vel utilizado para executar 
uma tarefa simples e repetitiva (como gerar um registro) 
dentro de um cronograma defi nido.

CPS (CERTIFICATION PRACTICE STATEMENT) - 
Vide DeclaraÁ„o de Pr·ticas de Certifi caÁ„o ñ DPC

CSR (CERTIFICATE SIGNING REQUEST) - Vide 
SolicitaÁ„o de Assinatura de Certifi cado.

CSV ñ COMMA - (SEPARATED VALUE) - VALOR 
SEPARADO POR VÕRGULA - Formato de arquivo 
tambÈm conhecido como fl at fi le (arquivo plano), que 
pode ser transferido entre aplicaÁıes baseadas em tabelas, 
como bancos de dados e planilhas. Este tipo de arquivo 
contÈm uma sÈrie de linhas de texto ASCII onde os valores 
das colunas s„o separados por uma vÌrgula, dando inÌcio a 
cada novo registro na linha imediatamente inferior.
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D 
DES ( DATA ENCRYPTION STANDARD)  PADR'O 
DE CRIPTOGRAFIA DE DADOS - DES - Sistema de 
cifragem em blocos desenvolvido pela IBM e pelo governo 
dos EUA nos anos 70 como padr„o ofi cial. Est· defi nido no 
documento de padronizaÁ„o FIPS 46-1.

DECLARA«'O DE PR¡TICAS DE CERTIFICA«'O 
DPC CPS (CERTIFICATION PRACTICE 
STATEMENT)  - Documento, periodicamente revisado 
e republicado, que contÈm as pr·ticas e procedimentos 
implementados por uma Autoridade Certifi cadora para 
emitir certifi cados. … a declaraÁ„o da entidade certifi cadora 
a respeito dos detalhes do seu sistema de credenciamento, 
das pr·ticas e polÌticas que fundamentam a emiss„o de 
certifi cados e de outros serviÁos relacionados. … utilizado 
pelas Autoridades Emissoras para garantir a emiss„o correta 
dos certifi cados e pelos Solicitantes e Partes Confi antes para 
avaliar a adequaÁ„o dos padrıes de seguranÁa empregados 
‡s necessidades de seguranÁa de suas aplicaÁıes.

DECRIPTOGRAFIA - Processo que transforma dados 
previamente criptografados e ininteligÌveis (ciphertext) de 
volta ‡ sua forma legÌvel (plaintext).

DIGITAL ID - Nome comercial e marca registrada da 
VeriSign para um certifi cado digital. 

DAP (DIRECTORY ACCESS PROTOCO) - PROTOCOLO 
DE ACESSO A DIRET”RIOS - Protocolo que permite a 
um usu·rio de diretÛrios (um indivÌduo ou outro aplicativo 
de software) acessar um diretÛrio compatÌvel com X.500.

08_glossario.indd   Sec1:6808_glossario.indd   Sec1:68 12/9/2005   16:30:1412/9/2005   16:30:14



Gloss·rio

69

DIM (DIRECTORY INTEGRATION MODULE) (DIM)  
- M”DULO DE INTEGRA«'O DE DIRET”RIOS - 
MÛdulo da opÁ„o Auto-Admin (Automated Administration) 
da PKI Gerenciada CertiSign que permite ler dados de 
autenticaÁ„o a partir do diretÛrio compatÌvel com LDAP da 
organizaÁ„o e inserir informaÁıes de certifi cados no diretÛrio.

DISPONIBILIDADE  - Capacidade de utilizar 
informaÁıes e processos sob demanda, permitindo o 
acesso autorizado a recursos e a performance de operaÁıes 
crÌticas em tempo h·bil.

DN (DISTINGUISHED NAME) - NOME DISTINTO 
-  Conjunto de dados que identifi ca de modo inequÌvoco 
uma entidade ou indivÌduo pertencente ao mundo fÌsico 
no mundo digital (por exemplo: paÌs=BR, estado=Rio de 
Janeiro, nome organizacional=Sua Empresa S.A., nome 
comum=JosÈ da Silva).

DNS (DOMAIN NAME SERVICE ) - SERVI«O DE 
NOMES DE DOMÕNIO - Processo que transforma endereÁos 
IP (1.2.3.4) em nomes hier·rquicos, que podem ser lidos por 
seres humanos (www.companyname.com), e vice-versa.

DOCUMENTO - Registro que consiste em informaÁıes ins- 
critas num meio tangÌvel, como uma folha de papel, ao con-
tr·rio das informaÁıes baseadas em sistemas de computaÁ„o.

E 
EMISS'O DE CERTIFICADO - AÁ„o desempenhada 
por uma AE (Autoridade Emissora) na criaÁ„o de um 
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certifi cado e subseq¸ente notifi caÁ„o ao seu solicitante, 
ou seja, ‡ pessoa ou organizaÁ„o listada no conte˙do do 
certifi cado, que se torna assinante a partir da aceitaÁ„o.

ENTIDADE AFILIADA ( AFFILIATED ENTITY)  - 
Entidade relacionada ‡ outra: (i) como matriz, subsidi·ria, 
sÛcia, joint-venture, contratada ou agente, (ii) como membro 
de uma comunidade de interesses registrada, ou (iii) como 
entidade que mantÈm relacionamento com uma entidade 
principal, que mantÈm negÛcios ou registros capazes de 
fornecer comprovaÁ„o adequada da identidade da afi liada.

EULA  - AbreviaÁ„o de ìend-user licence agreementî, 
ou acordo de licenÁa do usu·rio fi nal, os contratos que 
acompanham a maioria dos programas e governam os termos 
de uso. A maioria dos usu·rios com computadores infectados 
por adware e spyware concordam em instalar os programas 
ao clicar em ìAceitoî no pÈ dos eulas que acompanham 
software shareware e outros programas gratuitos.

EXTENS'O .PFX - Extens„o de arquivo associada a 
todos os Certifi cados Digitais exportados do navegador 
Microsoft Internet Explorer que incluem as chaves 
p˙blica/privada em formato PKCS #12.

EXTENS'O .CER - Extens„o de arquivo associada a 
Certifi cados Digitais

F 
FERRAMENTA DE ADMINISTRA«'O DE CHAVES 
DA AC  - Componente do Centro de Processamento utilizado 
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para testar e inicializar os cartıes Luna, gerar pares de chaves, 
certifi cados e solicitaÁıes de certifi cados.

FRASE DE IDENTIFICA«'O  - Seq¸Íncia de n˙meros 
e/ou letras criada por um solicitante de certifi cado no 
momento da solicitaÁ„o e utilizada mais tarde para renovar 
e revogar o certifi cado digital, conforme exigido pela 
DPC. A frase de identifi caÁ„o È tambÈm utilizada por um 
detentor de partiÁ„o secreta para autenticar a si prÛprio 
perante o emissor das partiÁıes secretas.

G 
GERENCIADOR DE CONEX’ES -  Mecanismo de 
transaÁıes que executa operaÁıes b·sicas dentro do Centro 
de Processamento, tais como aprovaÁ„o, renovaÁ„o, 
revogaÁ„o e recusa de solicitaÁıes de certifi cados.

H
HASHING - … um algoritmo que faz o mapeamento de 
uma seq¸Íncia de bits de tamanho arbitr·rio para uma 
seq¸Íncia de bits de tamanho fi xo menor - conhecido 
como resumo - de forma que seja muito difÌcil encontrar 
duas mensagens produzindo o mesmo resultado hash 
(resistÍncia ‡ colis„o), e que o processo reverso tambÈm 
n„o seja realiz·vel. Dado um hash, n„o È possÌvel recuperar 
a mensagem que o gerou.

HIERARQUIA DE CERTIFICADOS - Estrutura de 
validade de certifi cados que permite verifi car se o emissor 
de um certifi cado digital È confi ·vel. Os certifi cados s„o 
emitidos e assinados por outros certifi cados, localizados 
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em posiÁ„o superior na hierarquia. A validade de um 
determinado certifi cado È estabelecida pela respectiva 
validade do certifi cado anterior.

I
ICP (INFRA-ESTRUTURA DE CHAVES P⁄BLICAS) 
(PKI - PUBLIC KEY INFRASTRUSTURE) - S„o 
as tÈcnicas, a arquitetura, a organizaÁ„o, as pr·ticas 
e os procedimentos que suportam, em conjunto, a 
implementaÁ„o e a operaÁ„o de um sistema de certifi caÁ„o 
baseado em criptografi a de chave p˙blica.

INDIVÕDUO AFILIADO (AFFILIATED INDIVIDUAL) 
- IndivÌduo relacionado a uma entidade (i) como 
presidente, diretor, funcion·rio, sÛcio, contratado, 
estagi·rio ou outra funÁ„o dentro da entidade, (ii) como 
membro de uma comunidade de interesses registrada, ou 
(iii) como um indivÌduo que mantÈm relacionamento com 
uma entidade principal, que possui negÛcios ou registros 
capazes de fornecer comprovaÁ„o adequada da identidade 
dos afi liados.

INTEGRIDADE DE DADOS (DATA INTEGRITY)  
- SituaÁ„o onde È possÌvel comprovar que um conjunto 
de dados n„o foi adulterado ou destruÌdo sem 
autorizaÁ„o durante sua transferÍncia entre sistemas ou 
computadores.

INTERFACE DE LINHA DE COMANDO (COMMAND 
LINE INTERFACE) - Interface de usu·rio em sistemas 
operacionais ou aplicativos na qual o usu·rio digita um 
comando em uma linha especÌfi ca, recebe uma resposta do 
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sistema, digita uma nova linha e assim por diante. O aplicativo 
Prompt de Comando MS-DOS no sistema operacional 
Windows È um exemplo de interface de linha de comando. 

K
KEY LOGGER - Uma forma de spyware que registra 
cada batida no teclado ou outra atividade no sistema. Esses 
programas podem coletar n˙meros de cart„o de crÈdito, 
senha e outros dados delicados e transmiti-los a terceiros. 

KRB - Bloco de RecuperaÁ„o de Chaves.  

L
LDAP (LIGHTWEIGHT DIRECTORY ACCESS 
PROTOCOL) - LDAP È um protocolo de acesso a 
diretÛrios ëlevesí, que permite a localizaÁ„o de arquivos, 
pessoas fÌsicas e jurÌdicas em rede, tanto na Internet como 
em Intranets corporativas, podendo conter Certifi cados 
Digitais de usu·rios.

LISTA DE CERTIFICADOS REVOGADOS - LCR 
(CRL - CERTIFICATE REVOCATION LIST) - Lista 
assinada digitalmente por uma Autoridade Emissora (AE) 
e publicada periodicamente ou sob demanda, contendo 
certifi cados que foram suspensos ou revogados antes de 
suas respectivas datas de expiraÁ„o. A lista, geralmente, 
indica o nome de quem a emite, a data de emiss„o e a data 
da prÛxima emiss„o programados, alÈm dos n˙meros de 
sÈrie dos certifi cados revogados ou suspensos e das datas 
e motivos especÌfi cos para a suspens„o ou revogaÁ„o.
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LISTA DE CONTROLE DE ACESSO (ACL ACCESS 
CONTROL LIST) - Lista de indivÌduos ou entidades (e 
respectivas senhas) com permiss„o de acesso a certas ·reas 
especÌfi cas de um servidor, rede, aplicaÁ„o de Internet ou 
instalaÁıes fÌsicas de uma Autoridade Certifi cadora.

M
M…TODO DE AUTENTICA«'O - Processo de 
verifi caÁ„o da identidade de um solicitante e da veracidade 
dos dados da solicitaÁ„o, como parte do processo de 
aprovaÁ„o de uma solicitaÁ„o de certifi cado digital. O 
ServiÁo de PKI Gerenciada CertiSign oferece trÍs mÈtodos 
de autenticaÁ„o: AutenticaÁ„o Manual, AutenticaÁ„o por 
Passcode e AutenticaÁ„o Automatizada. 

M”DULO CRIPTOGR¡FICO (CRYPTOMODULE) - 
Software ou hardware que fornece serviÁos criptogr·fi cos, 
como criptografi a, decriptografi a, geraÁ„o de chaves, 
geraÁ„o de n˙meros aleatÛrios ou suporte para cartıes 
inteligentes (smart cards).

N 
NAVEGADOR DE INTERNET - Aplicativo utilizado 
para visualizar arquivos HTML, VRML, textos, arquivos 
de ·udio, animaÁ„o, videoclipes e/ou correio eletrÙnico 
pela Internet. Entre os principais navegadores disponÌveis 
no mercado est„o: Microsoft Internet Explorer, Netscape 
Navigator, Opera, etc.

NOME COMUM (COMMON NAME) - Atributo 
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especifi cado dentro do Assunto - Nome Distinto 
(Distinguished Name) - de um certifi cado. Para certifi cados 
de servidor de 40 bits ou 128 bits, o nome comum È o FQDN 
(Fully Qualifi ed Domain Name) ou nome do ìhostî DNS 
do site a ser certifi cado. Para um Certifi cado de Assinatura 
de Software, o nome comum È o nome da organizaÁ„o. Em 
certifi cados de assinante, o nome comum È normalmente 
composto pelo prenome e sobrenome do assinante.
 

O 
OCSP - Protocolo On-line de Status de Certifi cados. 
 
ONSITE FOR MULTIPLE SERVER IDS - Ver OnSite 
Server 
 
ONSITE FULL PKI Gerenciada para SSL - vers„o Premium
 
ONSITE LITE - PKI Gerenciada Lite 
 
ONSITE SERVER - PKI Gerenciada para SSL
   

P  
PADR'O DE SINTAXE DE SOLICITA«'O DE 
CERTIFICADO (CERTIFICATE REQUEST SYNTAX 
(CRS) STANDARD) - Padr„o PKCS (#10) que defi ne as 
informaÁıes e o formato exigidos para uma solicitaÁ„o de 
certifi cado de assinante.

P¡GINAS DE ADMINISTRA«'O DE 
CERTIFICADOS (CERTIFICATE MANAGEMENT 
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PAGES) - P·ginas HTML onde o Administrador da 
PKI Gerenciada desempenha as tarefas di·rias de 
administraÁ„o dos certifi cados, como aprovaÁ„o ou recusa 
de solicitaÁıes.

PERÕODO OPERACIONAL - PerÌodo que comeÁa na 
data e hora em que o certifi cado foi emitido e termina na 
data e hora que expira o certifi cado ou no momento em 
que ele for suspenso ou revogado. 

PKCS #12 - Padr„o que especifi ca um formato port·til 
para armazenar e transportar as chaves privadas e os 
certifi cados dos usu·rios. Vide tambÈm EXTENS'O 
.PFX

PKI (PUBLIC KEY INFRASTRUSTURE) - Vide ICP 
(INFRA-ESTRUTUR D CHAVES PUBLICAS).

PKI GERENCIADA PRIVADA (MANAGED 
PKI PRIVATE) - Produto que gerencia os processos 
de solicitaÁ„o, aprovaÁ„o, manutenÁ„o, renovaÁ„o e 
revogaÁ„o de certifi cados digitais privados e individuais. 
Os certifi cados de PKI Gerenciada Privada de Cliente 
s„o assinados por um certifi cado de AC-Raiz privada e 
fazem parte de uma hierarquia privada. Por n„o serem 
interoper·veis com os aplicativos de uso comum na 
Internet, como navegadores, servidores e programas de 
e-mail, estes certifi cados permitem maior controle em um 
ambiente fechado.

PKI GERENCIADA P⁄BLICA (MANAGED 
PKI PUBLIC) - Produto que gerencia os processos 
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de solicitaÁ„o, aprovaÁ„o, manutenÁ„o, renovaÁ„o e 
revogaÁ„o para certifi cados digitais p˙blicos e individuais. 
Os certifi cados de PKI Gerenciada P˙blica s„o assinados 
pela Autoridade Certifi cadora Prim·ria de Classe 2 da 
VeriSign e fazem parte da VeriSign Trust Network. Os 
Certifi cados de Cliente P˙blicos devem aderir a DPC. Os 
certifi cados de PKI Gerenciada P˙blica de Cliente s„o 
inter oper·veis com aplicativos de uso comum na Internet, 
como navegadores, servidores e programas de e-mail, 
permitindo que o usu·rio deste tipo de PKI comunique-
se fora do seu domÌnio privado.

PC - POLÕTICA DE CERTIFICADOS DA CERTISIGN 
- … um conjunto de regras que indica a aplicaÁ„o de um 
certifi cado para uma comunidade particular e/ou classe 
de aplicaÁ„o com requisitos de seguranÁa. A polÌtica de 
certifi cado pode ser usada por um usu·rio certifi cado para 
ajudar a decidir se um certifi cado È confi ·vel o sufi ciente 
para uma dada aplicaÁ„o. 

PROGRAMA CGI (COMMON GATEWAY 
INTERFACE PROGRAM) - Programa execut·vel 
que obedece ‡s especifi caÁıes do protocolo CGI ñ 
Common Gateway Interface e È utilizado para estender 
as funcionalidades e capacidades de um servidor de 
Internet. 

PROVEDOR DE SERVI«OS CRIPTOGR¡FICOS 
(CRYPTOGRAPHIC SERVICE PROVIDER) - Software 
que gera o par de chaves p˙blica/privada e executa todas as 
operaÁıes criptogr·fi cas, como encriptaÁ„o e assinaturas 
digitais, para uma API especÌfi ca.
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PTA (PERSONAL TRUST AGENT) - MÛdulo da PKI 
Gerenciada que permite controle de acesso, assinatura 
digital de formul·rios e a administraÁ„o de chaves e 
certifi cados.

R  
RAIZ - … a primeira CA em uma cadeia de certifi caÁ„o, 
cujo certifi cado È auto-assinado, podendo ser verifi cado 
atravÈs de mecanismos e procedimentos especÌfi cos, sem 
vÌnculos com este.

RECIBO DIGITAL (DIGITAL RECEIPT) - Bloco 
de dados assinado digitalmente, incluindo um Selo 
CronolÛgico Digital, que forma o recibo ou resÌduo 
enviado a uma parte solicitante para provar que certa 
transaÁ„o ocorreu. A CertiSign age como testemunha 
e emite o recibo digital para confi rmar que a transaÁ„o 
ocorreu em um momento especÌfi co. O Recibo Digital 
inclui um resumo do documento ou transaÁ„o, juntamente 
com a data e hora fornecidos por um serviÁo confi ·vel de 
informaÁ„o de dia e hora, e esse pacote È assinado por 
uma Autoridade Certifi cadora CertiSign. Como o recibo 
È um objeto de dados que persiste no tempo, pode servir 
como comprovaÁ„o n„o-repudi·vel da ocorrÍncia de uma 
transaÁ„o.

REGISTRO AUTENTICADO (AUTHENTICATED 
RECORD) - Documento assinado contendo a 
comprovaÁ„o relevante de autenticaÁ„o da mensagem, com 
a assinatura digital verifi cada por uma parte confi ante. 
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Para fi ns de notifi caÁ„o de suspens„o e revogaÁ„o, no 
entanto, a assinatura digital contida na referida mensagem 
de notifi caÁ„o deve ter sido criada pela chave privada que 
corresponde ‡ chave p˙blica contida no certifi cado. 

REGISTRO DIGITAL (DIGITAL RECORD) - ServiÁo 
oferecido pela CertiSign (e componente dos ServiÁos de 
ValidaÁ„o), no qual È emitido um selo cronolÛgico digital 
e armazena uma comprovaÁ„o de determinada transaÁ„o 
digital (um recibo digital) como parte do ServiÁo de 
NotarizaÁ„o Digital. Os registros digitais s„o armazenados 
por um perÌodo de tempo especÌfi co e podem ser 
disponibilizados no futuro ‡s partes interessadas para fi ns 
de auditoria e resoluÁ„o de disputas, se necess·rio.

RETIRADA - Processo pelo qual um solicitante de 
certifi cado acessa um endereÁo digital fornecido pela 
Autoridade Certifi cadora para retirar um certifi cado 
digital pendente, apÛs o envio da solicitaÁ„o e respectiva 
aprovaÁ„o. Depois de retirado, o certifi cado digital passa a 
ser considerado emitido.

RSA - … o mais popular sistema criptogr·fi co de chaves 
p˙blicas criado por Rivest, Shamir e Adleman, capaz de 
fornecer assinaturas digitais e criptografar textos.
 

S  
SELO CRONOL”GICO DIGITAL (DIGITAL 
TIMESTAMP) - ServiÁo que registra, no mÌnimo, a data e 
a hora correta de um ato, alÈm da identidade da pessoa ou 
equipamento que enviou ou recebeu o selo cronolÛgico. O 
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Selo CronolÛgico Digital cria uma confi rmaÁ„o assinada 
digitalmente e ‡ prova de fraude sobre a existÍncia de uma 
transaÁ„o ou documento especÌfi co.

SELO DE SITE SEGURO (SECURE SITE SEAL) - 
SÌmbolo que indica um ambiente seguro para transaÁıes 
digitais. A presenÁa do selo demonstra que um site possui 
um Certifi cado de Servidor de VeriSign ou ICP-Brasil. 
AlÈm disso, o selo funciona como link para uma p·gina 
segura que fornece detalhes sobre o certifi cado digital e o 
programa CertiSign de Sites Seguros.

S/MIME - Especifi caÁ„o para seguranÁa de e-mail que 
implementa uma sintaxe de mensagem criptografada num 
ambiente de Internet MIME. (mÈtodo seguro de envio 
de e-mails que utiliza o sistema de criptografi a Rivest-
Shamir-Adleman). Este mÈtodo foi sugerido pela RSA 
como padr„o, alÈm de ser utilizado nos softwares de 
navegaÁ„o da Microsoft e Netscape.

SENHA - InformaÁıes confi denciais de autenticaÁ„o que 
em geral s„o compostas por uma sÈrie de caracteres usados 
para dar acesso a um recurso computacional.

SERVI«OS DO CICLO DE VIDA - Refere-se ‡ 
extens„o de atividades relacionadas com a manutenÁ„o 
e gerenciamento de Certifi cados Digitais ñ tais como 
revogar, substituir e renovar um Certifi cado Digital.

SERVIDOR DO BANCO DE DADOS (DATABASE 
SERVER) -  Servidor da ·rea interna do Centro de 
Processamento que armazena todas as informaÁıes 
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relativas a solicitaÁıes de inscriÁ„o para certifi cados (como 
os certifi cados emitidos ou revogados).

SERVIDOR DO CENTRO DE CONTROLE 
(CONTROL CENTER SERVER) - Servidor localizado 
na ·rea visÌvel ao usu·rio do Centro de Processamento, que 
funciona como interface para todas as tarefas executadas 
por um administrador no gerenciamento de um programa 
de certifi cados, incluindo a aprovaÁ„o e recusa de 
solicitaÁıes de certifi cados e o download de arquivos.

SERVIDOR DE CERTIFICADOS (CERTIFICATE 
SERVER) - Programa de software que permite ‡s 
organizaÁıes manter suas prÛprias infra-estruturas 
de chaves p˙blicas, podendo criar, assinar e gerenciar 
certifi cados digitais sem depender dos serviÁos de uma 
Autoridade Certifi cadora externa. AlÈm do software, 
as organizaÁıes precisam tambÈm adquirir o hardware 
para executar o programa, estabelecer instalaÁıes seguras 
para abrigar o servidor, aprender a confi gurar e utilizar 
o software, administrar e fazer cÛpias de seguranÁa do 
banco de dados de certifi cados e garantir a manutenÁ„o do 
sistema ao longo do tempo, o que implica um investimento 
consideravelmente maior do que o empregado na aquisiÁ„o 
de um serviÁo de PKI Gerenciada.

SERVIDOR DE DIRET”RIO (DIRECTORY 
SERVER) - Servidor que hospeda o diretÛrio LDAP em 
uma empresa ou organizaÁ„o.

SERVIDOR WEB DE GERENCIAMENTO DO 
ADMINISTRADOR (ADMIN MANAGER WEB 
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SERVER) - Servidor Web hospedado no Centro de 
Processamento da CertiSign usado pelos administradores 
para gerir os certifi cados de PKI Gerenciada relativos a 
Empresas, OrganizaÁıes e Administradores de Sistema.

SIGNAT¡RIO - … a pessoa/entidade que cria uma 
assinatura digital para uma mensagem com a intenÁ„o de 
autentic·-la.

SOLICITA«'O DE ASSINATURA DE CERTIFICADO 
CSR (CERTIFICATE SIGNING REQUEST) - 
Formul·rio Internet de requisiÁ„o de um certifi cado digital 
no ambiente CertiSign. A CSR, normalmente, contÈm a 
chave p˙blica e o Nome Distinto (Distinguished Name) 
do solicitante.

SOLICITANTE DE CERTIFICADO - IndivÌduo ou 
organizaÁ„o que solicita a emiss„o de um certifi cado de 
chave p˙blica a uma Autoridade Emissora (AE).

SPYWARE ñ Software que monitora h·bitos no 
computador, como padrıes de navegaÁ„o na Web e 
transmite a informaÁ„o de terceiros ‡s vezes a explicita 
autorizaÁ„o ou consentimento do usu·rio. 

SSL (Secure Sockets Layer) - Protocolo de seguranÁa que provÍ 
privacidade na comunicaÁ„o atravÈs da Internet. O Protocolo 
permite que aplicativos cliente e servidor comuniquem-se 
utilizando mecanismos criados para proteger o sigilo e a 
integridade do conte˙do que trafega pela Internet.

SUBSTITUI«'O DE CERTIFICADO - Um dos serviÁos 
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do Centro de Certifi caÁ„o Digital È o processo de obtenÁ„o 
de substituiÁ„o de certifi cado uma vez que o certifi cado 
tenha sido revogado usando uma frase de identifi caÁ„o.
 

T

T…CNICO DE EQUIPAMENTOS CRIPTOGR¡FICOS 
(CRYPTOGRAPHIC EQUIPMENT TECHNICIAN) 
- Funcion·rio do Centro de Processamento respons·vel 
por armazenar e manter a seguranÁa/integridade das 
chaves da Autoridade Certifi cadora, das chaves Luna 
e de outros componentes criptogr·fi cos. O TÈcnico de 
Equipamentos Criptogr·fi cos È tambÈm respons·vel pelo 
transporte de materiais de chaves e pela destruiÁ„o das 
chaves obsoletas.

TERCEIRO DE CONFIAN«A - Um terceiro de 
confi anÁa, em geral independente e imparcial, que 
contribui para a m·xima seguranÁa e confi abilidade 
das informaÁıes permutadas entre os computadores. A 
CertiSign È um exemplo.

TERMOS DE ADES'O - … o contrato executado entre o 
assinante e uma Autoridade Emissora para a provis„o dos 
serviÁos de certifi caÁ„o de acordo com sua DPC.

TEXTO CIFRADO (CIPHERTEXT) - Conjunto de 
dados criptografados e ininteligÌveis. Vide tambÈm Texto 
Simples, plaintext.

TITULAR DO CERTIFICADO - Uma pessoa, fÌsica ou 
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jurÌdica, para a qual um certifi cado tenha sido emitido, que 
È capaz de us·-lo e que foi autorizada a us·-lo, possuindo a 
chave privada correspondente ‡ chave p˙blica incorporada 
ao certifi cado.

TROJAN - O cavalo de trÛia È um programa que parece 
ter uma funÁ„o ˙til, como um game, mais inclui recursos 
escondidos e potencialmente maliciosos. ¿s vezes driblam 
mecanismos de seguranÁa ao tapear os usu·rios e fazÍ-los 
autorizar o acesso aos computadores. 
 

U
UNIFORM RESOURCE LOCATOR (URL) - Um 
mecanismo padronizado para identifi car e localizar certos 
cadastros e outros recursos localizados na World Wide 
Web. A maioria das URLs aparecem na forma familiar de 
endereÁos de sites, tal como (www.certisign.com.br).
 

V  
VALIDAR CERTIFICADO - Processo realizado por um 
destinat·rio ou parte de confi anÁa para confi rmar que o 
certifi cado de um titular - usu·rio-fi nal - È v·lido e era 
operacional na data e hora que uma assinatura digital 
pertinente foi criada.

VERIFICA«'O (de uma ASSINATURA DIGITAL) 
- Para determinar com precis„o que (i) a assinatura 
digital foi criada durante o perÌodo operacional de um 
certifi cado v·lido por uma chave privada correspondente 
‡ chave p˙blica contida no certifi cado e (ii) que a 
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mensagem associada n„o tenha sido alterada desde que 
a assinatura digital foi criada. (Cf., AUTENTICA«'O; 
CONFIRMA«'O)

VERIFICADOR DE CONFIGURA«'O 
(CONFIGURATION CHECKER) - Utilit·rio fornecido 
pela CertiSign para o Microsoft Enhanced Cryptographic 
Provider (1024 bits) durante a instalaÁ„o do ìGo Secure! 
para Microsoft Exchangeî. Caso o provedor criptogr·fi co 
n„o exista ou esteja incorretamente confi gurado, o 
Verifi cador de Confi guraÁ„o instrui o usu·rio a instalar o 
provedor de serviÁos criptogr·fi cos apropriado.

VÕNCULO - Afi rmaÁ„o feita por uma AE - Autoridade 
Emissora, ou por sua ARL - Autoridade de Registro 
Local, confi rmando o relacionamento entre determinada 
empresa ou organizaÁ„o e sua chave p˙blica.

VTN (VeriSign Trust Network) - Rede de Confi anÁa da 
VeriSign

X
X.509 - Modelo ITU-T (International Telecommunications 
Union-T) para certifi cados. O X.509 v3 refere-se ao 
certifi cado que contenha ou seja capaz de conter extensıes.
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