
 

CARIMBO DO TEMPO 

 
Selo Eletrônico usado para atestar a data e a 

hora exatas em que um documento foi criado 

ou assinado digitalmente, criando evidências 

de sua existência. Quando emitido por uma 

Autoridade de Carimbo do Tempo 

credenciada pelo ITI,  tem validade jurídica 

incontestável. A PRODESP é entidade ACT  

credenciada na ICP-Brasil. 
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CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 
 

✓ O Carimbo do Tempo é apensado ao documento eletrônico, assinado por 

uma terceira parte confiável denominada de Autoridade de Carimbo do 

Tempo (ACT), e que serve como evidência irrefutável da existência de uma 

informação digital numa determinada data e hora oficial, sincronizados com a 

ICP-Brasil. 

✓ Também conhecido como "timestamp” ou “selo cronológico”; 

✓ Utilizado para gerar evidências de eventos cuja temporalidade seja essencial, 

como decurso de prazo; 

✓ Para ter validade jurídica deve ser acompanhado de uma assinatura digital de 

um certificado digital no padrão ICP-Brasil; 

✓ O consumo dos serviços é por meio de uma API que insere o carimbo de 

tempo, com data e horário oficial brasileiro; 

✓ A PRODESP é uma Autoridade Certificadora de Tempo (ACT), credenciada 

oficialmente à ICP-Brasil, o que confere valor legal aos selos cronológicos 

emitidos; 

✓ Os serviços de uma ACT são auditados anualmente garantindo segurança e 

confiabilidade em todo processo; 

✓ O serviço de emissão de Carimbo de Tempo (CT) da ACT, segue os 

procedimentos estabelecidos nos documentos: 

o Declarações de Práticas de Carimbo do Tempo - DPCT Prodesp;  

o Política de Carimbo do Tempo; 

o Política de Segurança - PS ACT Prodesp. 

▪ Documentação está disponível no endereço eletrônico: 

https://certificadodigital.prodesp.sp.gov.br/repositorio/ac/act-

prodesp 

✓ Suporte técnico, por meio da central de atendimento, disponível das 8h às 

19h, de segunda a sexta, exceto feriados nacionais; 
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✓ Disponibilidade dos serviços: 24 horas por dia 7 dias da semana, com SLA de 

disponibilidade de 99,00% 

 

Casos de uso 
 

✓ Protocolar documentos, garantindo sua entrega ou recebimento em 

determinada data e hora; 

✓ Formalização de contratos que necessitam de temporalidade e 

tempestividade; 

✓ Notificações eletrônicas que exijam uma resposta formal ou comprovação de 

entrega e que dependam de prazos; 

✓ Documentos envolvendo negociações financeiras (ex.: compra de ações); 

✓ Documentos comprobatórios de ações (ex.: emissão de bilhetes de loteria, 

processos de inicialização de “urnas eleitorais”; etc); 

✓ Documentos judiciais (ex.: alvarás de soltura); 

✓ Diplomas digitais. 

BENEFÍCIOS 
 

✓ Garantia da origem da data e hora declaradas - tempestividade; 

✓ Garantia de que nenhuma alteração será feita – integridade; 

✓ Segurança e Confiabilidade; 

✓ Validade Jurídica irrefutável. 

 

PRÉ-REQUISITOS 
 

✓ Para integração com sistemas pré-existentes, o cliente deverá possuir um 

Portal de Assinaturas Digitais ou sistema similar, que solicitará o serviço de 

carimbo do tempo. A solicitação deverá seguir o padrão técnico 

preestabelecido. 
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PRODUTOS COMPLEMENTARES 
 

✓ Desenvolvimento de Sistemas 

✓ Certificação Digital 

✓ Portal de Assinaturas (Assina.SP) 

 

 
SERVIÇOS FORA DO ESCOPO 

 
✓ Assinatura eletrônica; 

✓ Certificados digitais; 

✓ Integração com outros sistemas. 

 
 

 


