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dados eletrônicos resultantes da aplicação de uma tecnologia 
ou processo matemático sobre um ativo digital, que se utiliza de 
um elemento criptográfico de exclusivo controle do signatário, 

associando, com integridade, as informações de um ativo digital a 
uma pessoa ou entidade originária;

Assinatura Eletrônica 
dados eletrônicos anexados ou logicamente associados um 

ativo digital, usados por um signatário no momento 
da assinatura eletrônica;

Assinatura Digital 



Assinatura Eletrônica 

Assinatura Digital 

PRESUNÇÃO DE VALIDADE



Fonte de imagens: ; https://pxhere.com/pt/photo/150640; https://cryptoid.com.br/banco-de-noticias/alteracao-nao-autorizada-em-processo-eletronico-invalida-documento/

Para uma assinatura no mundo digital  ter 
os mesmos efeitos legais de uma 
manuscrita são, OBRIGATORIAMENTE, 
necessários requisitos especiais.  

https://pxhere.com/pt/photo/150640


O incorreto uso de Usuário e Senha para 
comprovação de autoria e integridade...



SEGREDO COMPARTILHADO
- A senha, teoricamente sigilosa, é armazenada em um servidor do depositário – dessa forma, não apenas o seu proprietário 
tem acesso e a manipula;
- A referida senha trafega abertamente na rede, estando suscetível a ataques, violações ou cópias mal-intencionadas de toda 
espécie;
- Ainda que se exija alguma senha mais robusta, tais como a utilização de letras e números, hashing passwords, selos, a 
adoção da tecla Caps Lock, entre outros, o login não perderá a sua fragilidade;
- A consequência de assinar eletronicamente com usuário e senha, em termos mais explícitos, é que basta a negativa (repúdio) 
de quem a utiliza para carrear o ônus da prova à outra parte.

O incorreto uso de Usuário e Senha para 
comprovação de autoria e integridade...

SEGREDO 
COMPARTILHADO





NÃO EXISTE GARANTIA DE INTEGRIDADE
- A integridade de um documento eletrônico deve ser feita utilizando regras matemáticas/computacionais que incidem na 
composição de bits de um ativo digital;

- Usuário e senha não possui processos seguros que incidem matematicamente nos bits de um documento eletrônico. São 
somente anexados a composição do documento, podendo ser facilmente manipulados;

- Ainda que fosse possível fazer um cálculo seguro matemático com usuário e senha, “assina-se” e verifica-se 
eletronicamente com o mesmo elemento (se fosse possível, imaginem a IMPROPRIEDADE TÉCNICA!!!). 

O incorreto uso de Usuário e Senha para 
comprovação de autoria e integridade...

NÃO TEM COMO 
GARANTIR 

INTEGRIDADE

 É UM SEGREDO 
COMPARTILHADO



User:
01001101 01000001                                           
01010010 01000011 
01000101 01001100 
01001111 01000010 
01011010

Password:                                                  
01001001 01001110 
01010100 01001001 
01010100 01010101
01010100 01001111 
01001110 01000001 
01000011 01001001
01001111 01001110 
01000001 01001100 
01000100 01000101 
01010100 01000101 
01000011     
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User:
01001101 01000001                                           
01010010 01000011 
01000101 01001100 
01001111 01000010 
01011010

Password:     +                                            = 
01001001 01001110 
01010100 01001001 
01010100 01010101
01010100 01001111 
01001110 01000001 
01000011 01001001
01001111 01001110 
01000001 01001100 
01000100 01000101 
01010100 01000101 
01000011     

O incorreto uso de Usuário e Senha para
comprovação de autoria e integridade...



DOCUMENTO ELETRÔNICO NÃO É AUTOCONTIDO
- Significa que esse documento eletrônico só pode ser verificado dentro do próprio sistema que criou o usuário e senha;

- Sem o sistema, o documento eletrônico não tem “vida”, que é totalmente oposto a um documento assinado de forma 
manuscrita em papel ou assinado digitalmente;

O incorreto uso de Usuário e Senha para 
comprovação de autoria e integridade...
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PERÍCIA NO SISTEMA
- Não é possível periciar, por si só, o documento eletrônico e aferir prova de autoria e integridade;

- Isso significa que as partes (oficial e particular) devem ter acesso ao sistema para, talvez, encontrar outros indícios de 
autoria;

- Para sistemas públicos e de segurança isso pode se tornar um incidente muito grave.

O incorreto uso de Usuário e Senha para 
comprovação de autoria e integridade...
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PERÍCIA DEVE 
SER NO 

SISTEMA E 
NÃO NO 

DOCUMENTO
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E biometria…
E selo balcão…
E outros (assinatura eletrônica)…



O incorreto uso de Biometria, Selo Balcão e 
Assinaturas Eletrônicas para comprovação 
de autoria e integridade...
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E como fazer para garantir autoria e 
integridade em documentos, atos, 
transações eletrônicas?



1 Elementos Criptográfcos Seguros (Primitivas de Chaves Públicas)

2

3

4

5

6

7

8

Proteção do Ciclo de Vida dos Elementos Criptográfcos

Auditoria e Fiscalização

Gestão Tripartite 

Lei

Garantia de 
autoria, 

integridade, 
confidencialidade, 

temporalidade 
e não repúdio

Equipamentos Homologados 

Algoritmos Criptográfcos Seguros

Ambientes e operações seguras

PRESUNÇÃO DE VALIDADE JURÍDICA





BLOCKCHAIN



BLOCKCHAIN 
 registro assinado digitalmente e ordenado de 

ativos digitais, que se ligam por meio de 
elementos criptográfcos, baseado em regras 

defnidas da rede e de transações.

(BITCOIN)



Redes/Protocolos em blockchain 
possuem condições técnicas, por si 
só, de garantir presunção de 
validade jurídica a ativos digitais?



Não garante a 
Identificação 

Primária 





Não garante o 
ciclo de vida 

das chaves de 
assinatura 





E os Algoritmos?

secp256k1

secp256k1

prime256v1; secp384r1; 
secp521r1

ed25519

ed25519

ed25519





Não garante 
temporalidade



1 2 3 4

Como saber que as transações 
(documentos eletrônicos, smart contracts) 
dentro de um bloco foram feitas em um 
exato momento? 

Ordenamento é diferente de Garantia de 
Tempo!  



Não garante 
interoperabilidade



Não garante re-
assinatura





Alguém no mundo já pensou nisso tudo?





Nós também pensamos!



Mas nada disso importa se não avançarmos...



Fonte de imagens: https://privacy-formula.com/reader/nist-round-2-and-post-quantum-cryptography-the-new-digital-signature-algorithms/



Quântico é a descrição do mundo natural que 
matematicamente consagra uma Lei que 
congrega posição, massa, velocidade, 
momento de qualquer elemento ou partícula 
conhecida no universo.    



Fonte de imagens: https://www.youtube.com/watch?v=7susESgnDv8&t=533s



2n 2n

Entanglement (superposition of correlated measurement).

Superposition/Interference;





E o que isso nos interessa?



Um algoritmo de busca quântica permite que, 
em vez de testar uma entrada por vez, usa-se 
a mecânica quântica de um spin de elétron 
(Qubit) para possibilitar operações de todas 
as entradas ao mesmo tempo!   

Fonte de imagens: Fonte de imagens: https://privacy-formula.com/reader/nist-round-2-and-post-quantum-cryptography-the-new-digital-signature-algorithms/







Em quanto tempo?





Fonte de imagens: https://www.bing.com/images





Qual é a solução?















EDUARDO LACERDA
Diretor de Infraestrutura de Chaves Públicas

dinfra@iti.gov.br
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