
Certificado de Atributo
uso e benefícios



Autenticação
(integridade)

Identificação
(não repúdio, autoria)Sigilo/Privacidade

(quando necessário)

Documento
Eletrônico

Reconhecimento legal

Carimbo de Tempo
(temporalidade)

Principios da Confiança Digital



Produtos

Certificado Digital;

Certificado de Atributo;

Carimbo de Tempo

Padrão de Assinatura Digital
Segurança:

 Técnica
 Jurídica



O que é um atributo ?

Quem emite um atributo ?

Quais as responsabilidades ?

Qual a validade de um atributo ?

Por que utilizar atributos ?

Como é o processo de emissão de atributos.

Certificado de Atributo



atributo é ...
… uma propriedade
… uma qualificação
… uma aptidão
… um privilégio
… uma característica
… um título

... que pode ser atribuído ou herdado ou conquistado por um 
determinado titular (cidadão ou empresa).



lentidades/instituições/órgãos públicos:

CFM,
DETRAN, 
TRE
Receita Federal
Institutos de Identificação
Cartório de Registro Civil
Delegacia Regional do Trabalho, ...

... são exemplos de entidades emissoras de atributos. 

Um atributo pode ser emitido também por uma empresa em relação aos 
empregados quando da emissão de crachás, matrículas ou cartões 

profissionais.

Entidade Emissora de Atributo 
(EEA)



Responsabilidades dos emissores

- integridade e validade dos dados atribuídos;
- garantia quanto ao reconhecimento público e/ou fé pública quando 
emitido por órgão público;
- assinatura por emissor autorizado legalmente;
- reconhecimento e validação do titular do atributo;
- emissão de cartão, título ou declaração para o titular assegurar 
perante terceiros a atribuição ou qualificação recebida;
- garantia quanto à integridade e autenticidade do atributo emitido.



Validade do atributo

permanente: quando atribuído, a qualificação tem validade perene 
enquanto o titular do atributo existir. 

transiente ou transitório: tem validade ou duração definidos. Está 
sujeito a revogação em determinadas condições, seja pelo emissor ou 
por terceiros (por ordem judicial).



Aplicação e uso de um atributo

uso geral pela sociedade brasileira. Por exemplo: para abrir 
conta bancária é exigido a apresentação do nº do CPF, 
comprovante de renda, entre outros atributos de identificação e 
qualificação.



forma presencial: o titular do atributo comparece a entidade 
responsável pela emissão e recebe as informações pertinentes ao 
atributo através de algum meio físico (ex. cartão de identificação, 
declaração, título, etc)

forma não-presencial: a entidade responsável pela emissão gera o 
atributo e remete para o titular via Correios ou pode entregar a 
terceiros quando autorizado (ex. certidões disponíveis via Internet).

Processo de emissão



Categorias de Atributos quanto à 
funcionalidade

Identificação: estes atributos são emitidos, preferencialmente, por 
órgãos públicos. Podem conter dados biográficos e biométricos. 
São atributos utilizados para identificar e/ou autenticar de forma 
única o titular daquele atributo. Exemplos: Identificação Civil 
Nacional (ICN/DIN), Carteira de Identidade (RG)

Qualificação: estes atributos estão complementares aos atributos 
de identificação. Geralmente contém informações cadastrais do 
titular. Não servem para identificar o indivíduo mas qualificar 
perante algum requisito ou exigência. Exemplos: Titulo de Eleitor, 
CPF, PIS, PASEP, Diploma Graduação, entre outros.



O certificado ICP-Brasil

Identificar/Autenticar/
Assinar

Qualificar
Certificado Digital

Vários atributos:
RG, CPF, ...



Na ICP-Brasil, um certificado digital além de 
identificar um determinado indivíduo, viabiliza a 
assinatura digital.

A finalidade do certificado ICP-Brasil



CPF

Título Eleitor

CNH

PIS

CRM, CREA, CRC, ...

Matrícula empregado/servidor

NIS

Modelo geral de um certificado digital



O prazo de validade do(s) atributo(s) contido(s) num 
certificado digital pode ser diferente. Assim, o 
certificado digital deve ser revogado sempre que 
ocorrer qualquer alteração nos prazos.

A AC não necessariamente é emissor responsável 
pelo atributo e portanto não garante a validade do 
mesmo contido no certificado digital. Por exemplo: o 
TSE é responsável pela emissão e manutenção do 
título de eleitor.

A publicidade dos atributos contidos no Certificado 
Digital.

modelo atual – questões críticas



Identificar/Autenticar/
Assinar

Qualificar

Certificado Digital

único atributo:
RG, DIN ...

Certificado Atributo
outros atributos:

depende da entidade 
emissora   



Estrutura do Certificado de Atributo



certificado 
de atributo

assina e 
emite

emite
Banco do Brasil

Febraban

Detran-xx

Tribunal Justica/xx

CRM-xx

CREA-xx

AGU

… … ...

EEA

certificado
digital (PJ/PF)

certificado 
de atributo

Modelo vinculado

Modelo autonomo

Repositório
Certificados

Atributos

certificado 
de atributo

Certificado digital
padrão (PJ)
A3 ou A4

Ciclo de Vida do Certificado de Atributo





Casos de uso Certificado de Atributo



Certidões/
declarações

Qual o potencial de uso de 
atributos de qualificação?



Aplicação - CIE

Características:

EEA: UNE, UBES, ANPG, e outras

Referência: Portaria ITI nº 02/2016
    Lei 12.933/13
    Decreto 8.537/15
    ADI nº 5108-DF

Padronização: UNE, UBES, ANPG e ITI



http://antigo.iti.gov.br/images/noticias/indice-noticias/2016/05_maio/Portaria_CACIE-v1-2-2.pdf

Especificação da CIE



Especificação da CIE



Repositório
Certificados

Atributos

Validação da CIE



Ruy Ramos
Assessor

(61) 3424-3875

ruy.ramos@iti.gov.br
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