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AGORA QUE VOCÊ JÁ
PERCEBEU A IMPORTÂNCIA
DESSA FERRAMENTA, É
HORA DE SABER MAIS
SOBRE COMO ELA
FUNCIONA E COMO VOCÊ
PODE UTILIZÁ-LA.

CERTIFICADO DIGITAL
TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE

D J  C O N T A B I L I D A D E

Os certificados digitais foram criados para
facilitar a vida de pessoas e empresas,
promovendo segurança, agilidade e um
melhor aproveitamento dos recursos. 

Geralmente se começa a ouvir falar sobre o
certificado digital quando se precisa
começar a emitir notas fiscais eletrônicas,
mas esse documento eletrônico tem
diversas utilidades. Com ele você também
tem segurança em todas as transações
eletrônicas, agindo como uma
representação equivalente a assinatura que
fazemos no papel.

Por meio do certificado digital é possível
atribuir autenticidade em termos de autoria,
segurança do ponto de vista do sigilo,
controle
sobre as informações e validade jurídica a
um arquivo eletrônico. 

INTRODUÇÃO



O CERTIFICADO DIGITAL CARREGA INFORMAÇÕES COMO:

CERTIFICADO DIGITAL: 
O QUE É E PARA QUE SERVE
O certificado digital é um documento eletrônico, conhecido
como o RG do mundo digital. São documentos
inquestionáveis que identificam e certificam pessoas físicas e
empresas, garantindo segurança e validade jurídica em
transações eletrônicas.

Além de ser essencial no cumprimento das obrigações fiscais,
os certificados digitais podem ser uteis em diversas funções
para sua empresa, como na realização de transações
bancárias, reconhecendo firma, assinando contratos,
enviando declarações, na participação de licitações federais
e acessando serviços virtuais da receita federal.

Informações do certificado: Identificador único e validade
Informações do titular: Nome do titular, e-mail e CPF/CNPJ
Informações da chave pública do titular: Chave pública
Informações da Autoridade Certificadora: Emissor
certificado e assinatura digital da Autoridade Certificadora

Cada vez mais as instituições públicas e privadas estão
ampliando os serviços que podem ser acessados através do
certificado digital. 

Hoje em dia, por exemplo, já é possível consultar na íntegra
processos judiciais, ter acessos a prontuários médicos
disponibilizados eletronicamente, acessar contas bancárias e
realizar transações como investimentos, empréstimos e
transferências.



Quanto aos tipos de certificados, existem dois que são os mais
comuns e utilizados, os certificados A1 e A3.  Todos os certificados
digitais podem servir para realizar assinaturas eletrônicas, no
entanto existem algumas diferenças de formato que abordaremos
agora. 

Conheça as principais características de cada tipo de certificado e
escolha a melhor opção para você.

Pode ser instalado em diversos dispositivos simultaneamente
Pode ser importado por softwares de emissão de notas fiscais 
Agilidade e praticidade na assinatura de documentos
Não requer instalação de leitores específicos
Maior vulnerabilidade: após instalado, o certificado não requer
senha, podendo ser acessado por qualquer pessoa que tiver
acesso ao dispositivo

Principais características:

O certificado A1 é armazenado no formato de arquivo, emitido em
seu dispositivo (computador, celular ou tablet), com a validade de
um ano. 

Certificados A1 podem ser replicados e instalados em diversos
6dispositivos simultaneamente, sendo uma alternativa eficiente e
econômica. Conheça as principais características de cada tipo de
certificado e escolha a melhor opção para você.

CERTIFICADO A1

TIPOS DE CERTIFICADOS DIGITAIS



Maior prazo de validade
Mobilidade e praticidade, pode ser facilmente transportado
Maior segurança
Pessoal e intransferível
Risco de perda, extravio ou avarias
Requer senha

Principais características:

O certificado A3 é armazenado no formato de Tokens (similares a
pendrives) ou SmartCards (cartões eletrônicos). 

Diferente do certificado A1, os certificados A3 possuem a validade de
três e anos e não podem ser replicados. No entanto, oferecem
mobilidade e segurança para o usuário.

Tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem utilizar ambos os
formatos de certificados digitais, e a escolha deve ser feita de
acordo com a necessidade de cada usuário. 

Cada tipo de certificado oferece suas vantagens e desvantagens,
que devem ser avaliadas na hora de escolher a melhor opção para
você ou seu cliente.

CERTIFICADO A3
TIPOS DE CERTIFICADOS DIGITAIS

QUAL TIPO DE CERTIFICADO DIGITAL ESCOLHER? 



O uso de certificados digitais e assinaturas eletrônicas promove uma
economia de recursos mais eficiente, diminuindo os custos com
papelada, burocracia, gastos com cartórios e impressões, etc.

Além de tudo isso, certificados e assinaturas digitais permitem um
menor desperdício de papel em diversos processos. Um
levantamento recente estimou que 87% dos funcionários se
preocupam com a redução do uso do papel, mas, no entanto,
apenas 37% das empresas assinam documentos online, através de
assinatura eletrônica ou certificado digital. 

Esse mesmo levantamento diz que um dos principais problemas
relacionados a segurança dos documentos é o extravio, que pode
ser evitado ao digitalizar e armazenar documentos em nuvem.

Os certificados digitais oferecem diversas vantagens aos seus
usuários, como veremos a seguir:

AS VANTAGENS DO CERTIFICADO DIGITAL

ECONOMIA DE RECURSOS

Validade jurídica e legal, similar ao CPF
ou CNPJ
Segurança, dados criptografados e
intransmissíveis
Economia de recursos
Redução do uso de papel
Praticidade e agilidade na assinatura
de documentos
Acesso a serviços exclusivos de
empresas ou órgãos públicos, como a
declaração de imposto de renda
online

PRATICIDADE E MOBILIDADE
Seu certificado digital permite tanto a praticidade de assinar
qualquer documento eletrônico a partir de qualquer lugar que você
esteja, ou mesmo carregar seu certificado digital com você, em um
formato de Token, SmartCard ou certificado A1 instalado em
dispositivo móvel.



É importante que todos tenham ciência do poder que tem essa
ferramenta, que deve ser pessoal e intransferível. Nunca a
disponibilize diretamente a terceiros! 

A disponibilização a uma pessoa autorizada, como um contador ou
advogado, deve ser feita através da emissão de uma “procuração
eletrônica”, realizada diretamente no portal e-CAC, no site da Receita
Federal, onde você poderá selecionar os poderes que irá
disponibilizar a este procurador.

Certificados digitais promovem um significante aumento da
segurança contra fraudes, além de provar a autenticidade do
signatário, impedindo que outras pessoas tenham acesso ao
arquivo. 

Todas as transações eletrônicas feitas com certificados digitais são
criptografadas, garantindo que nenhum dado confidencial seja
acessado por terceiros.

DICA DE SEGURANÇA

SEGURANÇA



A Lei n. 11.419/2009 aprova a validade do uso de assinaturas digitais
diante do Poder Judiciário, conferindo assim todos os efeitos legais e
jurídicos aos documentos eletrônicos que passaram a ser aceitos
pela justiça brasileira. 

A partir de então os documentos assinados eletronicamente
passam a ter a mesma garantia legal do que aqueles assinados em
papel. Na verdade, documentos eletrônicos oferecem um
desempenho técnico e de segurança ainda superior aos outros
métodos.

Ainda hoje muitas pessoas veem os certificados digitais com certo
receio, seja por ignorância ou pela falta de habilidade com as novas
ferramentas tecnológicas. 

O uso de certificações digitais no Brasil tem início no ano de 2001,
com a edição da Medida Provisória 2002-2, onde se institui a ICP-
Brasil. A Infraestrutura de Chaves Públicas é um sistema nacional de
certificação digital que garante três atributos ao documento emitido
em formato eletrônico: autenticidade, integridade e validade jurídica.
Isso significa que a Legislação Brasileira concede à assinatura digital
a mesma equivalencia jurídica da assinatura manuscrita.

O fato é que a utilização de certificados digitais já é uma realidade e
o uso de assinaturas eletrônicas tende a ser cada vez mais comum.

DOCUMENTOS ELETRÔNICOS E SUAS
APLICAÇÕES LEGAIS E JURÍDICAS



Hoje em dia o certificado digital não é utilizado apenas para enviar
informações aos órgãos fiscalizadores, mas também como uma
importante ferramenta de gestão. 

Empresas de todos os portes estão ampliando o uso dos
certificados digitais, como, por exemplo, para assinar contratos com
fornecedores, clientes e sócios.

No entanto, com a implementação do Sistema Publico de
Escrituração Digital (SPED), empresas, instituições públicas e demais
usuárias das informações fiscais, contábeis, previdenciárias e
tributárias tiveram que se adequar a uma série de exigências para
uma correta recepção, validação, armazenamento e autenticação
de livros e documentos.

Desde janeiro de 2017 as Microempresas (ME) e Empresas de
Pequeno Porte (EPP) que optam pelo Simples Nacional passaram a
utilizar o certificado digital para o cumprimentos de suas obrigações
fiscais, como o cumprimento da entrega da Guia de Recolhimento
do FGTS e informações à Previdência Social (GFIP), bem como as
declarações ao Sistema de Escrituração Digital das Obrigações
Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial).

Em tempos de tantas fraudes e ataques cibernéticos cada vez mais
complexos, é comum que a preocupação com a segurança das
informações trocadas no ambiente virtual esteja entre as principais
prioridades das empresas.

Embora o que geralmente leve as pessoas utilizar a certificação
digital ainda seja a obrigatoriedade, o comportamento das pessoas
e das empresas está mudando, e cada vez mais se percebem as
inúmeras funcionalidades que proporcionam.

CERTIFICADO DIGITAL NA PRÁTICA



O CERTIFICADO DIGITAL É UMAO CERTIFICADO DIGITAL É UMA
SOLUÇÃO TECNOLÓGICA QUESOLUÇÃO TECNOLÓGICA QUE
PROMOVE SEGURANÇA EPROMOVE SEGURANÇA E
PRATICIDADE EM AMBIENTESPRATICIDADE EM AMBIENTES
DIGITAIS.DIGITAIS.

OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS EOTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS E
REDUÇÃO DE CUSTOS SÃOREDUÇÃO DE CUSTOS SÃO
APENAS ALGUNS DOSAPENAS ALGUNS DOS
BENEFÍCIOS DE SE TER UMBENEFÍCIOS DE SE TER UM
CERTIFICADO DIGITAL.CERTIFICADO DIGITAL.



Para as empresas, a Receita Federal exige a entrega de todas as
suas declarações por meio digital e assinadas eletronicamente pelo
contribuinte ou seu procurador habilitado.

Além disso, a Receita Federal disponibiliza diversos serviços através
do portal e-CAC, que pode ser acessado através do site da Receita
Federal com o uso do seu certificado digital.

Esses serviços pela Receita Federal estão distribuídos nos seguintes
grupos. Veja abaixo:

CADASTRO: Consultar e atualizar informações

DECLARAÇÕES: Consultar ou baixar declarações transmitidas

COBRANÇA E FISCALIZAÇÃO: Acompanhamento de processos e
consulta a débitos

RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO: Acompanhamento de pedidos

Com seu certificado digital também é possível assinar o DBE,
que é o Documento Básico de Entrada, necessário quando
há aditivos  ou na constituição de uma empresa, e também para
consultar processos digitais e ter acesso à caixa postal eletrônica,
que é para onde a Receita envia seus avisos e também pode enviar
intimações fiscais, caso o contribuinte opte pelo DTE, que é o
Domicílio Tributário Eletrônico.

CERTIFICADO DIGITAL NA PRÁTICA



Toda empresa que emite nota fiscal eletrônica precisa utilizar um
certificado digital, mesmo as optantes pelo Simples Nacional. 
A NF-e surgiu em substituição aos antigos modelos 1 e 1A, utilizados
nas operações de venda de mercadorias e prestação de serviços, e
está relacionado à cobrança do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS).

O certificado digital atribui autenticidade e confidencialidade, devido
a chave criptografada que confirma a identidade do usuário.

As empresas também podem contar com o Certificado NF-e como
sendo uma solução completa, com ótimo custo-benefício para o
uso de certificados digitais na emissão de notas fiscais eletrônicas,
já que o armazenamento do certificado é feito diretamente no
computador e todo o processo fica resguardado contra usos e
cópias indevidas.

O Certificado NF-e é usado apenas para assinar notas fiscais
eletrônicas e notas fiscais de consumidor eletrônicas (NFC-e), não
oferecendo a possibilidade de representação ou visualização dos
dados, declarações e informações da empresa como disponíveis na
base de dados da Receita Federal.

NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS (NF-E)



TRANSMISSÃO DE ECF
A Escritura Contábil Fiscal (ECF) surgiu como uma obrigação
acessória que substitui a antiga Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ). As principais
informações contidas são relativas à composição da base de
cálculo e o valor devido do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL). Tal obrigação atinge todas as pessoas jurídicas, inclusive
equiparadas, imunes e isentas (desobrigadas do IRPG e CSLL),
tributadas pelo Lucro Real, Lucro Presumido e Lucro Arbitrado.

Como a ECF faz parte do SPED, sua transmissão apenas poderá
ser realizada mediante a utilização de um certificado digital tipo
A3 ou A1, emitido por uma autoridade credenciada pela
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). 

No caso da ECF, passa a ser necessária a assinatura eletrônica do
contabilista com o certificado de pessoa física (e-CPF ou e-PF)

PREENCHIMENTO DO E-SOCIAL
O e-Social é parte integrante do SPED, que unifica o envio das
informações do empregador em relação aos empregados,
inclusive os domésticos, exigindo o certificado digital para a
transmissão dos dados.

ENVIO DE DCTF
A Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) é
uma obrigação acessória mensal que tem como finalidade reunir
informações relativas aos pagamentos tributários feitos pelas
empresas ao governo. Também são declarados na DCTF os
parcelamentos e compensações de créditos, além de
informações referentes a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário. 

A transmissão da DCTF é feita por meio do Programa Gerador da
Declaração (PGD), disponibilizado pela própria Receita, no sistema
ReceitaNet. 
Para enviar as informações é preciso ter uma assinatura digital da
declaração com o uso de um certificado digital válido. 

Lembrando que Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno
Porte (EPP) enquadrada pelo Simples Nacional estão incluídas na
obrigatoriedade.



O cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED)
com vigência desde janeiro de 2016, exige que as empresas com
mais de 20 funcionários informem todas as admissões, demissões
ou transferências de seus empregados regidos pela CLT.

O CAGED deve ser enviado até o dia 7 do mês subsequente ao
mês de competência informado, por meio do CAGED
Web. No entanto, é necessário
ter um certificado digital para empresas com mais de 20
funcionários. Ele pode ser:

e-CPF: caso o envio seja realizado por um procurador em nome
da empresa.
e-CNPJ: caso o envio seja feito diretamente pela empresa.

Para empresas com menos de 20 funcionários, o uso do
certificado digital é facultativo. Porém, é fundamental contar com
a segurança e integridade que ele oferece a toda ação realizada
no ambiente virtual.

ENVIO DE INFORMAÇÕES AO CAGED



Como emitir um certificado digital:
Para emitir um certificado digital você precisará entrar em contato
com uma Autoridade Certificadora que esteja de acordo com as
regras estabelecidas pelo ICP-Brasil e fazer a coleta de dados.

Como renovar um certificado digital:
Para renovar um certificado digital basta entrar com uma
solicitação de renovação para sua Autoridade Certificadora, dentro
do período de
validade.

Como revogar/cancelar um certificado digital:
Acesse a página de revogação da Autoridade Certificadora
responsável pela emissão do seu certificado ou solicite a revogação
através de um dos meios de contato disponíveis. Após o
cancelamento seu certificado digital perderá a validade
imediatamente, não sendo possível reativá-lo
novamente.

COMO EMITIR, RENOVAR OU CANCELAR
UM CERTIFICADO DIGITAL



O certificado digital é uma ferramenta cada vez mais comum,
indispensável para um bom andamento dos processos
organizacionais e ao cumprimento de uma série de obrigações
acessórias e principais.

Não utilizar o que essa ferramenta tem a oferecer é impedir que a
sua empresa esteja atualizada e a frente da concorrência.
 
Agilidade, segurança e facilidade nas transações, movimentações
e demais atividades realizadas no ambiente virtual fazem da
certificação digital um  importante instrumento de garantia de
autenticidade, integridade, confiabilidade, não repúdio das
informações e dados trafegados na internet. 

CONCLUSÃO



C L I Q U E  A Q U I :

W W W . D J C O N T A B I L I D A D E . C O M . B R

A C E S S E  N O S S O  S I T E  E  S A I B A  M A I S

SE VOCÊ ESTÁ  BUSCANDO UMA  AUTORIDADE CERTIFICADORA  PARA  EMITIR O SEU

CERTIFICADO DIGITAL ,  ENTRE EM CONTATO COM A  DJ CONTABILIDADE ,  TEMOS UM

TIME DE PROFISSIONA IS PRONTOS PARA  TE AJUDAR !

NOSSA  ESPECIALIDADE É REDUZIR OS CUSTOS E BUROCRACIAS DE NOSSOS

CLIENTES ,  PROMOVENDO UMA  MELHOR GESTÃO FINANCEIRA  PARA  SUA  EMPRESA.

https://djcontabilidade.com.br/

