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Agenda

● Padrão Brasileiro de Assinatura Digital (PBAD)
● Verificador de Conformidade
● Principais dúvidas



  

Padrão de Assinatura Digital



  

DOC-ICP-15 Visão Geral sobre Assinaturas Digitais na ICP-Brasil - v.2.1 

DOC-ICP-15.01 Requisitos para Geração e Verificação de Assinaturas Digitais na ICP-Brasil - v.2.1 

DOC-ICP-15.02  Perfil de Uso Geral para Assinaturas Digitais na ICP-Brasil - v.2.1

DOC-ICP-15.03 Requisitos das Políticas de Assinatura Digital na ICP-Brasil - v.2.1

Padrão Brasileiro de Assinatura Digital

Padrão Brasileiro de 
Assinatura Digital

http://www.iti.gov.br/twiki/bin/view/Certificacao/DocIcp

http://www.iti.gov.br/twiki/pub/Certificacao/DocIcp/DOC-ICP-15_-_versao_1.0.pdf
http://www.iti.gov.br/twiki/pub/Certificacao/DocIcp/DOC-ICP-15.01_-_versao_1.0.pdf
http://www.iti.gov.br/twiki/pub/Certificacao/DocIcp/DOC-ICP-15.02_-_versao_1.0.pdf
http://www.iti.gov.br/twiki/pub/Certificacao/DocIcp/DOC-ICP-15.03_-_versao_1.0.pdf


  

Referências aos padrões e normas 
internacionais



  

PAdES Standard (ETSI TS 102 778)

Part 1: PAdES Overview – a framework document for PAdES

Part 2: PAdES Basic – Profile based on ISO 32000-1

Part 3: PAdES Enhanced – PAdES-Basic Electronic Signatures and PAdES-Explicit Policy Electronic Signatures 
Profiles

Part 4: PAdES Long Term – PAdES-Long Term Validation Profile

Part 5: PAdES for XML Content – Profiles for XAdES signatures of XML content in PDF files

ISO 32000-1:2008

Futuras referências ao PADES

http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=51502


  

Políticas de Assinatura Digital

● garantia aos documentos eletrônicos 
assinados com certificado ICP-Brasil

● preservação de informações e referências 
(evidências) para futuras consultas ou 
esclarecer eventuais conflitos (via perícia)

● Interoperabilidade
● Intercâmbio de documentos eletrônicos
● Conformidade às leis e/ou regulamentos



  

AD de referência básica
AD-RB



  

AD com referência de tempo
AD-RT



  

AD com referência de validação
AD-RV



  

AD com referência completa
AD-RC



  

AD com referência para arquivamento
AD-RA



  

Verificador de Conformidade



  

● Validar a conformidade ao PBAD (DOC-ICP-15)

● Não confere autenticidade ou validade  ao 
documento assinado



  

debugverificador



  



  



  



  



  



  



  

FAQ



  

● “Montei um artefato na política RB e coloquei 
um carimbo e o verificador dá erro?!”

● “ … a nota fiscal eletrônica dá erro, o 
verificador não dá nenhuma mensagem!”

● “ … estou usando uma RT com um carimbo de 
teste e o verificador não reconhece!”

● “recebi este arquivo assinado em PDF … o 
verificador nem analisa ...”



  

● Certifique-se que o assinador produz no padrão 
DOC-ICP-15 (consulte seu fornecedor)

● Submeta o arquivo assinado e analise o 
relatório e em caso de dúvida procure seu 
provedor de solução

● O verificador de conformidade é aperfeiçoado e 
corrigido (quando alguma falha é encontrada)

● Envie sugestões para verificador@iti.gov.br

Orientações



  

Perguntas ?



  

 

Ruy Ramos
ruy.ramos@iti.gov.br

www.iti.gov.br

mailto:ruy.ramos@iti.gov.br
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