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É a forma mais segura de ser identificado na internet. Os certificados digitais funcionam como 
uma espécie de “carteira de motorista” virtual. Tecnologicamente, são pacotes com informações 
de uma pessoa, como nome, endereço, e-mail, entre outros dados.  
 
Para que serve?  
 
O seu objetivo é, resumidamente, prover segurança ao internauta. É usada para quatro situações:  
 
Autenticidade: garante a identidade das pessoas (física ou jurídica) que assinaram uma transação 
ou um documento.  
 
Integridade: assegura que o documento é exatamente o mesmo assinado pelas partes.  
 
Não-repúdio: garantia de que o documento ou transação não pode ser repudiada por nenhuma 
das partes desde que as leis daquele país reconheça a assinatura digital como legal.  
 
Sigilo e privacidade: as mensagens podem ser criptografadas, o que garante que somente quem a 
recebeu pode ter acesso ao seu conteúdo.  
 
Quais as vantagens?  
 
Um certificado digital em conjunto com outros mecanismos de segurança pode tornar acessível 
mecanismos de autenticação, não-repúdio e integridade de dados. Aspectos hoje essenciais a todo 
aquele que quer participar da infra-estrutura da informação.  
 
Quais as aplicações?  
 
Duas em especial devem ser citadas: comércio eletrônico e a assinatura digital. As aplicações, no 
entanto, ainda estão na sua infância para o grande público, mas já são amplamente utilizadas 
entre empresas, principalmente nas transações financeiras.  
 
O que é ICP?  
 
É a sigla de Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira, um conjunto de técnicas, práticas e 
procedimentos, a ser implementado pelas organizações governamentais e privadas brasileiras 
com o objetivo de estabelecer os fundamentos técnicos e metodológicos de um sistema de 
certificação digital baseado em chave pública.  
 
E qual a função do ICP-Brasil?  
 
É a de prover esta infra-estrutura que possibilitará uma cadeia de confiabilidade entre as 
Autoridades Certificadoras presentes no sistema. O ICP-Brasil faz a certificação e autorização das 
companhias que podem fornecer os certificados digitais para terceiros.  
 
Os certificados digitais são reconhecidos pela Justiça?  
 
Sim. A Medida Provisória 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, diz que a infra-estrutura de chaves 
públicas do Brasil – ICP-Brasil – é instituída para garantir a autenticidade e a integridade de 
documentos eletrônicos, assim como sua “validade jurídica”.  
 
Com informações de Sérgio Amadeu, diretor-presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da 
Informação, órgão vinculado à Casa Civil. 
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