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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 Visão Geral 
 

Esta Política de Certificado Digital refere-se exclusivamente a Certificados de Servidor 
emitidos pela Serasa Autoridade Certificadora Global. 

 
1.2 Identificação 

 
Esta Política de Certificado (a seguir designada simplesmente por "PC AC Global") 

descreve os procedimentos e práticas da Serasa Autoridade Certificadora Global (a seguir 
designada simplesmente por "Serasa AC Global") e os usos relacionados a Certificados de 
Servidor. 

 
1.3 Comunidade e Aplicabilidade 

1.3.1 Autoridade Certificadora (AC) 

 
Esta PC AC Global se refere à SERASA AC Global (SERASA S.A., com sede na Alameda 

dos Quinimuras, 187, São Paulo, SP, CEP: 04068-900, CNPJ no 62.173.620/0001-80). 
 
As práticas e procedimentos de certificação da Serasa AC Global estão descritos na 

Declaração de Práticas de Certificação da Serasa AC Global (a seguir designada 
simplesmente por "DPC-Serasa AC Global"). 

1.3.2 Autoridade de Registro (AR) 

 
Os processos de recebimento, validação e encaminhamento de solicitações de emissão 

ou de revogação de certificados digitais e de identificação de seus titulares são de 
competência da Serasa Autoridade de Registro (SERASA S.A., com sede na Alameda dos 
Quinimuras, 187, São Paulo, SP, CEP: 04068-900, CNPJ no 62.173.620/0001-80), a seguir 
referida simplesmente como Serasa AR Global.  

1.3.3 Titulares de Certificado 

 
Pessoa físicas ou jurídicas de direito público ou privado, nacionais ou internacionais, 

que atendam aos requisitos desta PC-Serasa AC Global podem ser Titulares de Certificado, 
para uso em equipamentos. 

O solicitante de um certificado digital é identificado nesta PC como titular do 
certificado, inclusive quando o certificado solicitado não é emitido. 
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1.3.4 Aplicabilidade 

 
Os certificados definidos por esta PC AC Global tem sua utilização vinculada a 

identificação de Web Sites e criptografia de dados. 
 
1.4 Dados de Contato 

 
Dúvidas decorrentes da leitura desta PC AC Global podem ser esclarecidas contatando: 
SERASA S.A. 
Alameda dos Quinimuras, 187 
CEP: 04068-900 
São Paulo, SP 
Telefones: (5511) 2847 – 8681 / (5511) 2847-9622 
Fax: (5511) 2847 – 9746 
Pessoas para contato: Igor Ramos Rocha (e-mail: irr@serasa.com.br)  
 

2 DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Os seguintes itens estão especificados na DPC Serasa AC Global. 

2.1 Obrigações 

2.1.1 Obrigações da Serasa AC Global 

2.1.2 Obrigações das AR vinculadas 

2.1.3 Obrigações do Titular do Certificado 

2.1.4 Direitos e Obrigações da Terceira Parte (Relying Party) 

2.1.5 Obrigações do Repositório da Serasa AC Global 

 
2.2 Responsabilidades 

2.2.1 Responsabilidades da Serasa AC Global 

2.2.2 Responsabilidades das AR vinculadas 

2.2.3 Responsabilidades do titular do certificado 
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2.3 Responsabilidade Financeira 

2.3.1 Indenizações devidas pela terceira parte (Relying Party) 

2.3.2 Relações Fiduciárias 

2.3.3 Processos Administrativos 

 
2.4 Interpretação e Execução 

2.4.1 Legislação 

2.4.2 Forma de interpretação 

2.4.3 Procedimentos de solução de disputa 

 
2.5 Tarifas de Serviço 

2.5.1 Tarifas de emissão e renovação de certificados 

2.5.2 Tarifas de acesso ao certificado 

2.5.3 Tarifas de revogação ou de acesso a informação de status 

2.5.4 Tarifas para outros serviços 

2.5.5 Política de reembolso 

 
2.6 Publicação e Repositório 

2.6.1 Publicação de informação da Serasa AC Global 

2.6.2 Freqüência de publicação 

2.6.3 Controles de acesso 

2.6.4 Repositórios 

 
2.7 Auditoria de Conformidade 
 
2.8 Sigilo 

2.8.1 Tipos de informações sigilosas 
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2.8.2 Tipos de informações não sigilosas 

2.8.3 Divulgação de informação de revogação/suspensão de certificado 

2.8.4 Quebra de sigilo por motivos legais 

2.8.5 Informações a terceiros 

2.8.6 Divulgação por solicitação do titular 

2.8.7 Outras circunstâncias de divulgação de informação 

 
2.9 Direitos de Propriedade Intelectual 

 
3 IDENTIFICAÇÃO E AUTENTICAÇÃO 
 

3.1  Registro Inicial 

3.1.1 Tipos de nomes 

3.1.2 Necessidade de nomes significativos 

3.1.3 Regras para interpretação de vários tipos de nomes 

3.1.4 Unicidade de nomes 

3.1.5 Procedimento para resolver disputa de nomes 

3.1.6 Reconhecimento, autenticação e papel de marcas registradas 

3.1.7 Método para comprovar a posse de chave privada 

3.1.8 Autenticação da identidade de uma organização 

3.1.9 Autenticação de um domínio 

 

3.2 Geração de novo par de chaves antes da expiração do atual 
 
3.3 Geração de novo par de chaves após revogação 

 
3.4 Solicitação de Revogação 

 
4 REQUISITOS OPERACIONAIS 
 

4.1 Solicitação de Certificado 
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4.2 Emissão de Certificado 
 

4.3 Aceitação de Certificado 
 

4.4 Suspensão e Revogação de Certificado 

4.4.1 Circunstâncias para revogação 

4.4.2 Quem pode solicitar revogação 

4.4.3 Procedimento para solicitação de revogação 

4.4.4 Prazo para solicitação de revogação 

4.4.5 Circunstâncias para suspensão 

4.4.6 Quem pode solicitar suspensão 

4.4.7 Procedimento para solicitação de suspensão 

4.4.8 Limites no período de suspensão 

4.4.9 Freqüência de emissão de LCR 

4.4.10 Requisitos para verificação de LCR 

4.4.11 Disponibilidade para revogação/verificação de status on-line 

4.4.12 Requisitos para verificação de revogação on-line 

4.4.13 Outras formas disponíveis para divulgação de revogação 

4.4.14 Requisitos para verificação de outras formas de divulgação de revogação 

4.4.15 Requisitos especiais para o caso de comprometimento de chave 
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4.5 Procedimentos de Auditoria de Segurança 

4.5.1 Tipos de evento registrados 

4.5.2 Freqüência de auditoria de registros (logs) 

4.5.3 Período de retenção para registros (logs) de auditoria 

4.5.4 Proteção de registro (log) de auditoria 

4.5.5 Procedimentos para cópia de segurança (back-up) de registro (log) de auditoria 

4.5.6 Sistema de coleta de dados de auditoria 

4.5.7 Notificação de agentes causadores de eventos 

4.5.8 Avaliações de vulnerabilidade  

 
4.6 Arquivamento de Registros 

4.6.1 Tipos de eventos registrados 

4.6.2 Período de retenção para arquivo 

4.6.3 Proteção de arquivo 

4.6.4 Procedimentos para cópia de segurança (back-up) de arquivo 

4.6.5 Requisitos para datação (time-stamping) de registros 

4.6.6 Sistema de coleta de dados de arquivo 

4.6.7 Procedimentos para obter e verificar informação de arquivo 

 

4.7 Troca de chave 
 

4.8 Comprometimento e Recuperação de Desastre 
 
4.9 Extinção da AC 
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5 CONTROLES DE SEGURANÇA FÍSICA, PROCEDIMENTAL E 
DE PESSOAL 

 
5.1 Controles Físicos 

5.1.1 Construção e localização das instalações 

5.1.2 Acesso físico 

5.1.2.1 Níveis de acesso 

5.1.2.2 Sistemas físicos de detecção 

5.1.2.3 Sistema de controle de acesso 

5.1.2.4 Mecanismos de emergência 

5.1.3 Energia e ar condicionado 

5.1.4 Exposição à água 

5.1.5 Prevenção e proteção contra incêndio 

5.1.6 Armazenamento de mídia 

5.1.7 Destruição de lixo 

5.1.8 Instalações de segurança (back-up) externas (off-site) 

 
5.2 Controles Procedimentais 

5.2.1 Perfis qualificados 

5.2.2 Número de pessoas necessário por tarefa 

5.2.3 Identificação e autenticação para cada perfil 
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5.3 Controles de Pessoal 

5.3.1 Antecedentes, qualificação, experiência e requisitos de idoneidade. 

5.3.2 Procedimentos de verificação de antecedentes 

5.3.3 Requisitos de treinamento 

5.3.4 Freqüência e requisitos para reciclagem técnica 

5.3.5 Freqüência e seqüência de rodízio de cargos 

5.3.6 Sanções para ações não autorizadas 

5.3.7 Requisitos para contratação de pessoal 

5.3.8 Documentação fornecida ao pessoal 

 
6 CONTROLES TÉCNICOS DE SEGURANÇA 
 

6.1 Geração e Instalação do Par de Chaves 

6.1.1 Geração do par de chaves 

 
O par de chaves criptográficas é gerado pelo titular do certificado, utilizando-se para 

tanto de software adequado, as chaves assimétricas no padrão RSA de 1024 ou 2048 bits 
e um arquivo CSR no padrão PKCS #10. 

 
Ao ser gerada, a chave privada da entidade titular é gravada cifrada, por algoritmo 

simétrico e armazenadas em repositório protegido por senha. 
 
O meio de armazenamento da chave privada assegura, por meios técnicos e 

procedimentais adequados, no mínimo, que: 
� a chave privada utilizada na geração de uma assinatura é única e seu sigilo é 

suficientemente assegurado; 
� a chave privada utilizada na geração de uma assinatura não pode, com uma 

segurança razoável, ser deduzida e que está protegida contra falsificações realizadas 
através das tecnologias atualmente disponíveis; 

� a chave privada utilizada na geração de uma assinatura pode ser eficazmente 
protegida pelo legítimo titular contra a utilização por terceiros. 
 

Esse meio de armazenamento não deve modificar os dados a serem assinados, nem 
impedir que esses dados sejam apresentados ao signatário antes do processo de 
assinatura. 
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6.1.2 Entrega da chave privada à entidade titular 

 
Não se aplica. 

6.1.3 Entrega da chave pública para emissor de certificado 

 
Para a entrega de sua chave pública à Serasa AC Global, encarregada da emissão de 

seu certificado, a solicitante ou a correspondente AR vinculada faz uso do padrão PKCS 
#10 em formulário de solicitação de certificado para tal fim. 

6.1.4 Disponibilização de chave pública da Serasa AC Global para usuários 

 
As formas para a disponibilização do certificado da Serasa AC Global, e de todos os 

certificados da cadeia de certificação, para os usuários, compreendem, entre outras: 
� formato PKCS#7 (RFC 2315), que inclui toda a cadeia de certificação, no momento 
da disponibilização de um certificado para seu titular; 
� diretório; 
� página Web da Serasa AC Global (http://www.certificadodigital.com.br/repositorio); 
� outros meios seguros. 

6.1.5 Tamanhos de chave 

 
O tamanho mínimo admitido para chaves criptográficas é de 512 bits e o tamanho 

máximo é de 2048 bits. 

6.1.6 Geração de parâmetros de chaves assimétricas 

 
Os parâmetros de geração de chaves assimétricas das entidades titulares de 

certificados adotarão o padrão FIPS 140-1 ou equivalente. 

6.1.7 Verificação da qualidade dos parâmetros 

 
Os parâmetros são verificados de acordo com as normas estabelecidas pelo CMVP 

(Cryptographic Module Validation Program) do NIST (National Institute of Standards and 
Technology). 

6.1.8 Geração de chave por hardware ou software 

 
O processo de geração do par de chaves das entidades titulares de certificados é feito 

em software. 

6.1.9 Propósitos de uso de chave (conforme o campo "key usage" na X.509 v3) 

 
Os certificados têm ativados os bits digitalSignature, nonRepudiation e 

keyEncipherment. 
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6.2 Proteção da Chave Privada 

6.2.1 Padrões para módulo criptográfico 

 
Não se aplica. 

6.2.2 Controle "n de m" para chave privada 

 
Não se aplica. 

6.2.3 Recuperação (escrow) de chave privada 

 
Não é permitida a recuperação (escrow) de chaves privadas, isto é, não se permite 

que terceiros possam legalmente obter uma chave privada sem o consentimento de seu 
titular. 

6.2.4 Cópia de segurança (back-up) de chave privada 

 
Qualquer entidade titular de certificado pode, a seu critério, manter cópia de 

segurança de sua própria chave privada. 
 
A Serasa AC Global mantém cópia de segurança de sua própria chave privada. 
 
A Serasa AC Global não pode manter cópia de segurança de chave privada de titular 

de certificado por ela emitido. 
 

6.2.5 Arquivamento de chave privada 

 
As chaves privadas das entidades titulares de certificados emitidos pela Serasa AC 

Global não são arquivadas.  

6.2.6 Inserção de chave privada em módulo criptográfico 

 
Não se aplica. 

6.2.7 Método de ativação de chave privada 

 
Cada entidade titular de certificado deve definir procedimentos necessários para a 

ativação da sua chave privada. 

6.2.8 Método de desativação de chave privada 

 
Cada entidade titular de certificado deve definir procedimentos necessários para a 

desativação da sua chave privada.  
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6.2.9 Método de destruição de chave privada 

 
Cada entidade titular de certificado deve definir procedimentos necessários para a 

destruição da sua chave privada. 
 
6.3 Outros Aspectos do Gerenciamento do Par de Chaves 

6.3.1 Arquivamento de chave pública 

 
As chaves públicas da Serasa AC Global e dos titulares de certificados por ela emitidos 

permanecem armazenadas após a expiração dos certificados correspondentes por 1 (um) 
ano. 

6.3.2 Períodos de uso para as chaves pública e privada 

 
As chaves privadas dos respectivos titulares são utilizadas apenas durante o período 

de validade dos certificados correspondentes.  
 
As correspondentes chaves públicas podem ser utilizadas durante todo o período de 

tempo determinado pela legislação aplicável, para verificação de assinaturas geradas 
durante o prazo de validade dos respectivos certificados. 

 
O período máximo de uso das chaves correspondentes aos certificados emitidos pela 

Serasa AC Global é de 3 anos. 
 
6.4 Dados de Ativação 

6.4.1 Geração e instalação dos dados de ativação 

 
Os dados de ativação da chave privada da entidade titular do certificado, se utilizados, 

são únicos e aleatórios. 

6.4.2 Proteção dos dados de ativação 

 
Os dados de ativação da chave privada da entidade titular do certificado, se utilizados, 

são protegidos contra uso não autorizado. 

6.4.3 Outros aspectos dos dados de ativação 

 
Não aplicável. 

 
6.5 Controles de Segurança Computacional 
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6.5.1 Requisitos técnicos específicos de segurança 
computacional 

 
O equipamento onde são gerados os pares de chaves criptográficas dos titulares de 

certificados emitidos pela Serasa AC Global deve dispor de mecanismos mínimos que 
garantam a segurança computacional. 

6.5.2 Classificação da segurança computacional 

 
Não aplicável. 

 
6.6 Controles Técnicos do Ciclo de Vida 

6.6.1 Controles de desenvolvimento de sistema 

 
Não aplicável. 

6.6.2 Controles de gerenciamento de segurança 

 
Não aplicável. 

6.6.3 Classificações de segurança de ciclo de vida 

 
Não aplicável. 

 
6.7 Controles de Segurança de Rede 

 
Não aplicável.  

 
6.8 Controles de Engenharia do Módulo Criptográfico 

 
Não se aplica. 
 

7 PERFIS DE CERTIFICADO E LCR 
 

7.1 Perfil do Certificado 
 

Os certificados emitidos pela Serasa AC Global estão em conformidade com o formato 
definido pelo padrão ITU X.509 ou ISO/IEC 9594-8. 

7.1.1 Número(s) de versão 

 
Os certificados emitidos pela Serasa AC Global implementam a versão 3 do padrão ITU 

X.509, de acordo com o perfil estabelecido na RFC 2459. 
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7.1.2 Extensões de certificado 

 
Os certificados emitidos pela Serasa AC Global que define como obrigatórias as 

seguintes extensões: 
a) "Authority Key Identifier", não crítica: o campo keyIdentifier contém o hash SHA-1 

da chave pública da Serasa AC Global; 
b) "Key Usage", crítica: somente os bits digitalSignature, nonRepudiation e 

keyEncipherment estão ativados;  
c) "Certificate Policies", não crítica:  

i. Para certificados emitidos até 09/04/2008, contém o endereço Web da PC-Serasa 
AC Global 
(http://www.certificadodigital.com.br/repositoriogeral/pc/SerasaACGlobal.htm); 

ii. Para certificados emitidos após 10/04/2008, contém o endereço Web da PC-Serasa 
AC Global 
(http://www.certificadodigital.com.br/repositorio/pc/PC_SERASA_ACGlobal.pdf); 

d) "CRL Distribution Points", não crítica:  
i. Para certificado emitidos até 09/04/2008, contém o endereço na Web onde se 

obtém a LCR correspondente 
(http://www.certificadodigital.com.br/repositorioglobal/lcr/SerasaACGlobal.crl); 

ii. Para certificados emitidos após 10/04/2008, contém o endereço Web onde se 
obtém a LCR correspondente 
(http://www.certificadodigital.com.br/repositorioglobal/lcr/SerasaACGlobal2008.crl) 

7.1.3 Identificadores de algoritmo 

 
Os certificados emitidos pela Serasa AC Global às entidades titulares de certificado são 

assinados com o uso do algoritmo RSA com SHA-13 como função hash (OID= 
1.2.840.113549.1.1.5), conforme o padrão PKCS#1 (RFC 2313) 

7.1.4 Formatos de nome 

 

O nome do titular do certificado, constante do campo "Subject", adota o "Distinguished 
Name" (DN) do padrão ITU X.500/ISO 9594.  

7.1.5 Restrições de nome 

 
As restrições aplicáveis para os nomes dos titulares de certificados emitidos pela 

Serasa AC Global são as seguintes: 
� não são utilizados sinais de acentuação, tremas ou cedilhas; 
� além dos caracteres alfanuméricos, são utilizados somente os seguintes caracteres 
especiais: 
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 Caractere Código NBR9611 Caractere Código 

NBR9611 
    (hexadecimal)    (hexadecimal) 
 Branco 20 + 2B 

 ! 21 - 2D 

 # 23 . 2E 

 $ 24 / 2F  

 % 25 : 3A 

 & 26 ; 3B 

 ( 28 = 3D 

 ) 29 ? 3F  

 * 2A @ 40 

 

  

\ 5C  

 Tabela 1 - Caracteres especiais admitidos em nomes 

7.1.6 OID (Object Identifier) de Política de Certificado 

 
Não se aplica. 

7.1.7 Uso da extensão "Policy Constraints" 

 
Item não aplicável. 

7.1.8 Sintaxe e semântica dos qualificadores de política 

 
Nos certificados emitidos segundo esta PC AC Global, o campo policyQualifiers da 

extensão "Certificate Policies": 
a) Para certificados emitidos até 09/04/2008, contém o endereço Web da DPC-Serasa 

AC Global (www.certificadodigital.com.br/repositoriogeral/dpc); 
b) Para certificados emitidos após 10/04/2008, contém o endereço Web da DPC-

Serasa AC Global 
(http://www.certificadodigital.com.br/repositorio/dpc/DPC_SERASA_ACGlobal.pdf). 

7.1.9 Semântica de processamento para extensões críticas 

 
Extensões críticas são interpretadas conforme a RFC 2459. 

 
7.2 Perfil de LCR 

 
 



 
 

                   Política de Certificados da SERASA AC Global  

 16

7.2.1 Número de versão 

 
As LCR geradas pela Serasa AC Global, segundo esta PC AC Global, implementam a 

versão 2 de LCR definida no padrão ITU X.509, de acordo com o perfil estabelecido na 
RFC 2459. 

7.2.2 Extensões de LCR e de suas entradas 

 
A Serasa AC Global define como obrigatórias as seguintes extensões de LCR: 
� "Authority Key Identifier": deve conter o hash SHA-1 da chave pública da Serasa AC 

Global. 
� "CRL Number", não crítica: deve conter um número seqüencial para cada LCR 

emitida pela Serasa AC Global. 
 
 
8 ADMINISTRAÇÃO DE ESPECIFICAÇÃO 
 

8.1 Procedimentos de mudança de especificação. 
 

Esta PC AC é atualizada sempre que a DPC-Serasa AC Global o exigir. 
 
8.2 Políticas de publicação e notificação 

 
Esta PC AC Global está disponível para a comunidade no endereço web 

http://www.certificadodigital.com.br/repositorio/pc/PC_SERASA_ACGlobal.pdf. 
 
8.3 Procedimentos de aprovação 

 
Esta DPC-Serasa AC Global foi submetida à aprovação da Alta Direção da Serasa S.A. 

 


