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SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL ICP-BRASIL VIA WEB 

 

1. RESUMO 

Com o crescente avanço tecnológico e a necessidade de uso de tecnologias 

sustentáveis, vem sendo difundido e facilitado à substituição de documentos em 

papel pelos documentos eletrônicos. Para isso é necessário garantir a segurança da 

tramitação de informações contidas no documento eletrônico, tal segurança é obtida 

através da assinatura digital, tornando o documento seguro, íntegro e autêntico. 

Com a parceria do COMPSI e a LSI-TEC foi implementado um software completo 

para a assinatura digital no padrão ICP-Brasil desenvolvido em Java, onde se 

destaca a experiência no processo de desenvolvimento do assinador, verificador e 

ferramenta de carimbo de tempo. Propõe-se neste projeto a implementação de um 

Web Service para a assinatura digital, para verificação de estabilidade, desempenho 

e conexos. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Desde os primórdios o homem registra por meio da escrita, mesmo que rudimentar, 

a autoria de uma obra ou propriedade por meio de uma assinatura. A palavra 

assinatura tem origem no latim “assignare” que significa afirmar, fazer verdadeiro o 

que está escrito antes. Com o uso e facilidades que o meio digital nos propicia, o 

avanço cada vez mais acentuado da tecnologia nos fornece um meio seguro e 

confiável de autenticação da informação, a assinatura digital. 

Apesar da analogia com a assinatura manuscrita, a assinatura digital é 

elaborada e validada por sistemas computacionais, utilizando técnicas matemáticas 

e algoritmos criptográficos, e sua integração com outras soluções tecnológicas, 

como o certificado digital, permitiu não só a garantia de autenticidade, mas a 

integridade e o não repúdio sobre um documento digital, fatores essenciais para que 

documentos eletrônicos sejam válidos na esfera jurídica, facilitando a economia de 

recursos tanto naturais quanto econômicos perante a sociedade. 

Vários países se destacam por possuírem normas jurídicas a respeito da 

natureza e validade jurídica da certificação digital, aplicado principalmente no 

cenário que se encontra em constante evolução, o comercio eletrônico. O Brasil não 

ficou alheio ao desenvolvimento tecnológico referente à segurança da informação, 
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tampouco aos seus avanços legislativos, e para garantir a autenticidade, a 

integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, cria-se um órgão 

governamental com o propósito de garantir a autenticidade e integridade de 

assinaturas digitais, a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil)[1]. 

Com a tendência de muitos serviços estarem migrando para o conceito de Web 

Service, devido ao ambiente Web ter se tornado o principal canal de comunicação e 

relacionamento de informações, surgiu a oportunidade de implementar o Assinador 

ICP-Brasil como um serviço, desta maneira o usuário munido do seu certificado 

digital realiza uma requisição ao servidor e a Application Programming Interface 

(API) do Assinador ICP-Brasil é carregado no browser do cliente, para que o serviço 

seja consumido pelo cliente onde é realizada a assinatura digital do documento. 

 

3. OBJETIVOS 

Com a tendência de muitos serviços estarem migrando para o conceito de Web 

Service, devido ao ambiente Web ter se tornado o principal canal de comunicação e 

relacionamento de informações, surgiu a oportunidade de implementar o Assinador 

ICP-Brasil como um serviço, desta maneira o usuário munido do seu certificado 

digital realiza uma requisição ao servidor e a API do Assinador ICP-Brasil é 

carregado no browser do cliente, para que o serviço seja consumido pelo cliente 

onde é realizada a assinatura digital do documento. 

 

4. METODOLOGIA 

Primeiramente foi realizado estudos de trabalhos correlatos, o estudo da Medida 

Provisória nº. 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e seus conexos que regem o 

assunto, posteriormente o estudo aprofundado dos documentos emitidos pela ICP-

Brasil sobre assinaturas digitais, certificados digitais e carimbo de tempo. O projeto 

se encontra na fase de estudo da tecnologia JavaFX para a implementação do 

Assinador ICP-Brasil. Por fim a implementação será testada para análise de 

resultados com o intuito de verificação de segurança da assinatura digital. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 
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Para a concepção do projeto pretende-se a utilização da Integrated Development 

Environmen (IDE) Netbeans 7.3 que consiste em uma IDE de código-fonte aberto e 

em uma plataforma de aplicativo, utilizado para construir qualquer tipo de aplicativo, 

incluindo melhorias continuas ao apoio para JavaFX, integrando com a API do 

Assinador Digital ICP-Brasil, desenvolvido em parceria pelo Laboratório de Sistemas 

Integráveis Tecnológico – São Paulo/SP (LSI-TEC) e pelo Laboratório de Pesquisa 

em Computação e Sistemas de Informação (COMPSI)[2]. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Foi concluída a fase inicial do projeto, o que possibilitou o aprendizado sobre 

assinatura digital no Brasil, e mostrou ser um assunto complexo e um desafio dar 

continuidade ao seu estudo. A arquitetura Representation State Tranfer (REST) será 

utilizada para comunicação cliente/servidor, por apresentar a característica de code-

on-demand. O estudo da tecnologia JavaFX possibilitou o aprendizado do termo 

Rich Internet Application (RIA), onde aplicações que tenham características de 

software Desktop rodem na Web[3]. 

O domínio do assunto referente a assinatura digital no Brasil faz parte dos 

objetivos do projeto. Tal etapa finalizada com sucesso produzindo material didático 

disponível para interessados. O maior desafio encontrado no projeto até o momento 

é a concepção de um protótipo de serviço do assinador digital obedecendo aos 

padrões de segurança exigidos pela ICP-Brasil, devido sua ampla complexidade de 

desenvolvimento. 
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