
 

 
 

O que é a eIDAS? 
A eIDAS é uma regulamentação da União Europeia (EU) que visa aumentar a confiança nas 
transações eletrônicas entre cidadãos, empresas e autoridades públicas através de fronteiras. 
Um componente importante dessa regulamentação foi a criação de uma estrutura comum para 
assinaturas eletrônicas seguras, incluindo níveis padronizados de garantia, com o intuito de 
facilitar a interoperabilidade e a aceitação entre os estados membros da UE e do Espaço 
Econômico Europeu (EEE). 

 
Definições e classes de assinaturas eletrônicas reconhecidas pela eIDAS 

De acordo com a eIDAS, o efeito jurídico e aceitação de uma assinatura eletrônica não podem 
ser contestados pelo simples fato de a assinatura ser eletrônica. Todavia, a regulamentação 
reconhece que, dependendo da tecnologia e validação por trás da assinatura, alguns tipos de 
assinaturas são inerentemente mais confiáveis do que outras e resistem a maior escrutínio 
legal. Ou seja, elas são mais confiáveis se vinculadas ao signatário do documento, protegem a 
integridade do documento, e têm o mesmo efeito jurídico que assinaturas manuscritas. 

■ Assinaturas eletrônicas – a classificação mais básica e abrangente de assinatura 
eletrônica, a eIDAS as define como “dados no formato eletrônico vinculados ou 
associados logicamente a outros dados em formato eletrônico e que são usados pelo 
signatário para assinar”. 

■ Assinaturas eletrônicas avançadas (AdES) – devem atender requisitos adicionais 
definidos especificamente pela regulamentação, inclusive ser vinculadas exclusivamente 
ao signatário, conseguir validar a identidade do signatário e ser possível detectar 
qualquer alteração posterior nos dados. As assinaturas digitais baseadas em PKI, que 
são inseridas com um certificado digital, atendem esses requisitos. 

■ Assinaturas eletrônicas qualificadas (QES) – devem atender os requisitos das 
assinaturas AdES e, além disso, devem ser criadas com um certificado qualificado que 
fica armazenado em um dispositivo de criação de assinaturas qualificadas (QSCD). O 
QSCD é um dispositivo com finalidade específica que garante que: 

- Os dados de criação da assinatura sejam gerenciados por um provedor de serviços 
confiáveis qualificados (QTSP). 

- Apenas o signatário tenha controle da chave privada. 

- Os dados de criação da assinatura são exclusivos, confidenciais e protegidos contra 
falsificação. 

 
Os certificados qualificados somente podem ser emitidos por um provedor de serviços 
confiáveis qualificados (QTSP) credenciado pela eIDAS. As assinaturas QES têm o 
mesmo efeito jurídico de assinaturas manuscritas e são obrigatoriamente reconhecidas 
sem limites de fronteiras (por exemplo, uma QES baseada em um certificado qualificado 
emitido em um Estado membro tem que ser reconhecida como QES em todos os outros 
Estados membros). 

A gama de soluções de assinatura digital da GlobalSign suporta assinaturas eletrônicas 

avançadas e qualificadas. 

 

Selos eletrônicos 
Os selos eletrônicos assemelham-se às assinaturas eletrônicas, contudo, em vez de 
uma pessoa física assinar o documento, uma organização ou outro órgão corporativo assina ou 
“insere um selo” no documento para comprovar sua origem e integridade. Com as assinaturas 
digitais baseadas em PKI, as quais geralmente atendem aos requisitos de selos eletrônicos 
avançados, e um certificado qualificado emitido por um provedor de serviços confiáveis 
qualificados (QTSP), o qual é exigido para selos eletrônicos qualificados, os mesmos níveis de 
garantia e efeitos legais associados se aplicam aos selos. 

A GlobalSign suporta selos eletrônicos avançados e qualificados. 

 
 
 
 

 
■ ASSINATURAS E SELOS 

ELETRÔNICOS QUALIFICADOS  

A GlobalSign é um provedor de serviços 

confiáveis qualificados e foi 

devidamente auditada de acordo com a 

regulamentação eIDAS para ser capaz 

de fornecer certificados qualificados que 

possam ser usados para criar 

assinaturas eletrônicas e selos 

eletrônicos qualificados. 

 
■ ASSINATURAS E SELOS 

ELETRÔNICOS AVANÇADOS  

A linha padrão de produtos e soluções 

de assinatura digital da GlobalSign 

atende aos requisitos definidos pela 

eIDAS para assinaturas eletrônicas 

avançadas. 

 

Consulte a próxima página para obter 

mais detalhes sobre essas soluções. 
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Certificados Qualificados para Assinaturas e Selos Eletrônicos da GlobalSign 

Como um provedor de serviços confiáveis qualificados (QTSP), a GlobalSign é capaz de fornecer certificados 
para assinaturas e selos eletrônicos qualificados. 

■ As assinaturas eletrônicas qualificadas têm o mesmo efeito jurídico de assinaturas manuscritas e são 
obrigatoriamente reconhecidas e aceitas em todos os Estados membros da UE. 

■ Os selos eletrônicos qualificados pressupõem a integridade e a origem do documento e são 
obrigatoriamente reconhecidos e aceitos em todos os estados membros. 

Os certificados qualificados para assinaturas e selos eletrônicos estão disponíveis para indivíduos e 
organizações por meio de implementação baseada em token da GlobalSign. Conforme os requisitos da 
eIDAS, cada identidade de assinatura, seja ela de pessoa física ou jurídica, é verificada e então, é emitido um 
certificado qualificado que fica armazenado em um dispositivo de criação de assinatura qualificada (o token). 

 

O que significa ser um provedor de serviços confiáveis qualificados (QTSP) 
Ser um QTSP significa que os serviços de confiança qualificados da GlobalSign – nesse caso os certificados eletrônicos qualificados usados 
para assinaturas e selos qualificados – asseguram um nível elevado de segurança e garantia jurídica padronizados e aceitos em toda a UE. 
Para se tornar um QTSP, a GlobalSign passou por uma rigorosa avaliação de conformidade para garantir que todos os processos associados 
atendam aos requisitos estabelecidos pela eIDAS. 

 
Apenas QTSPs podem fornecer serviços confiáveis qualificados e aparecer na Lista de Confiança da UE. Se uma entidade não estiver nessa 
lista, ela não está autorizada a fornecer serviços confiáveis qualificados. 

 
Assinaturas e Selos Eletrônicos Avançados da GlobalSign 
A linha padrão de soluções e certificados de assinatura digital da GlobalSign atende aos requisitos de assinaturas e selos eletrônicos 
avançados graças às seguintes características: 

■ Associação exclusiva ao signatário; 

■ Capacidade de identificar o signatário; 

■ Elaborada a partir de dados de criação da assinatura eletrônica que o signatário pode, com um nível elevado de confiança, usar 
sob seu controle exclusivo; e 

■ Vinculada aos dados assinados de forma que qualquer alteração posterior possa ser detectada. 

Assinaturas e selos eletrônicos avançados estão disponíveis para indivíduos e organizações através linha padrão de opções de 
implementação da GlobalSign, incluindo: 

■ Baseada em token: os certificados com identidade de assinatura individual ou corporativa são armazenados em um token USB 
criptográfico. 

■ Baseada em HSM: certificados com identidade de assinatura corporativa são armazenados em módulos de segurança (HSMs) 
locais ou do provedor de serviços (como hardware AWS). Essa opção é perfeita para as organizações que preferem uma 
integração com um software de geração de documentos automatizado desenvolvido internamente ou adquirido externamente e 
requer conhecimento de PKI interna para configurar a integração entre o HSM e o fluxo de trabalho de documentos.     

■ Serviço de Assinatura Digital (DSS): serviço totalmente baseado em nuvem que é diretamente integrado ao fluxo de trabalho de 
documentos e aplicações, eliminando a necessidade de hardware por completo. As organizações podem utilizar as integrações 
existentes (p.ex., Adobe Sign) ou criar assinaturas digitais nos próprios fluxos de trabalho personalizados, usando a DSS REST 
API. 

 
 
 
 

Sobre a GlobalSign 

A GlobalSign é o fornecedor líder de soluções confiáveis de identidade e segurança 

digital que permitem às pequenas e grandes empresas de todo o mundo, bem como 

às empresas fornecedoras de serviços na nuvem e às empresas inovadoras na área 

da Internet das Coisas (IoT), assegurar as comunicações on-line, gerenciar milhões 

de identidades digitais verificadas e automatizar a autenticação e criptografia. A sua 

infraestrutura de chave pública (PKI) escalável e suas soluções de identidade 

suportam bilhões de serviços, dispositivos, pessoas e coisas que compõem a Internet 

de Todas as Coisas (Internet of Everything - IoE). 

EUA: +1 877 775 4562 

BR: +55 11 4680-6754 

UE: +32 16 89 19 00 
 

 

contato@globalsign.com 

www.globalsign.com 
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