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Apresentação
Este anexo descreve os principais requisitos técnicos de segurança do Sistema de
Pagamentos Instantâneos (SPI), e tem como objetivo descrever como deve ser
implementada a criptografia da comunicação, a autenticação e o processo de
assinatura digital e sua respectiva verificação, bem como a gestão dos certificados
utilizados no sistema.
Estas especificações fazem parte de um trabalho em desenvolvimento, e novos
conceitos e definições serão abordados em versões futuras deste documento.
Nenhuma informação aqui apresentada deve ser considerada final.
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Termos de Uso
Estas especificações são apresentadas “AS-IS”.
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Referências
Estas especificações baseiam-se, referenciam, e complementam onde aplicável, os
seguintes documentos:
Referência
Especificações técnicas e de negócio do
ecossistema de pagamentos instantâneos
brasileiro

Origem
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/forumpagamentosinst
antaneo

Manual da Interface de
Comunicação do ecossistema de
pagamentos instantâneos (ICOM)

https://www.bcb.gov.br/content/estabilidadefinanceira/forumpireunio
es/Anexo%20III%20%20Manual%20da%20Interface%20de%20Comunica%C3%A7%C
3%A3o%20-%20vers%C3%A3o%201-0.pdf

Manual de Redes do SFN

https://www.bcb.gov.br/content/estabilidadefinanceira/cedsfn/Manua
l_de_Redes_do_SFN_Ver_8.2.1.pdf

Manual de Segurança do SFN

https://www.bcb.gov.br/content/estabilidadefinanceira/cedsfn/Manua
l_Seguran%C3%A7a_SFN-v4_01.pdf

Catálogo de Mensagens do SPI

https://www.bcb.gov.br/content/estabilidadefinanceira/forumpireunio
es/Anexo%20II%20%20Cat%C3%A1logo%20de%20Mensagens%20do%20SPI%20%20vers%C3%A3o%201.0.pdf

ISO 20.022 Business Application Header

https://www.iso20022.org/bah.page

ISO 20.022 Business Application Header
Message Usage Guide

https://www.iso20022.org/sites/default/files/documents/general/ISO_
20022_BusinessApplicationHeader_MUG_v1_9.pdf

W3C Recommendation – XML Signature
Syntax and Processing (Latest Version),
disponível em:

https://www.w3.org/TR/xmldsig-core/

Sugestões, críticas ou pedidos de esclarecimento de dúvidas podem ser enviados ao
BC por meio do e-mail pagamentosinstantaneos@bcb.gov.br.
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pagamentos instantâneos brasileiro
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Introdução
Conforme descrito no documento “Especificações técnicas e de negócio do
ecossistema de pagamentos instantâneos brasileiro”, é necessário implementar
criptografia e autenticação mútua na comunicação entre os participantes e o SPI e as
mensagens transmitidas no âmbito do sistema devem ser assinadas digitalmente. Em
ambos os casos são utilizados certificados digitais ICP-Brasil no padrão SPB.
Este documento apresenta os detalhes técnicos associados a cada requisito de
segurança a ser adotado.
Não faz parte deste documento a descrição da API da Interface de Comunicação (ICOM)
e da API de acesso ao Diretório de Identificadores de Contas Transacionais (DICT), que
são escopo de manuais específicos.
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1.1. Comunicação segura
A comunicação entre cada PSP e o SPI é realizada por meio da Rede do Sistema
Financeiro Nacional (RSFN). A conexão do PSP com a RSFN observará as regras e
padrões dispostos no Manual de Redes do SFN1.
O PSP deve se conectar às APIs disponíveis no SPI exclusivamente por meio do
protocolo HTTP versão 1.1 utilizando criptografia TLS versão 1.2, com autenticação
mútua obrigatória no estabelecimento da conexão. Deve ser suportada no mínimo a
Cipher Suite ECDHE-RSA-AES-128-GCM-SHA256 (0xc02f), ou seja, os seguintes algoritmos
devem ser utilizados:
Fase/Função

Algoritmo

Troca de chaves

ECDHE (Elliptic Curve Diffie Hellman Ephemeral)

Autenticação

RSA

Criptografia simétrica

AES com chaves de 128 bits utilizando o modo GCM

MAC (Message Authentication Code)
SHA com chaves de 256 bits
Tabela 1: Algoritmos utilizados na criptografia TLS.

Tanto o servidor (Banco Central) como o cliente (PSP) devem utilizar certificados ICPBrasil no padrão SPB. Mais informações sobre certificados constam na seção 1.2.4
deste documento.
Os clientes HTTP do PSP devem sempre respeitar o TTL (Time To Live) dos servidores
DNS. A falha em respeitar o TTL pode causar indisponibilidade no acesso às APIs do BC.

1

Manual de Redes do SFN, cuja última versão encontra-se disponível para download na página:
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/comunicacaodados.
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1.2. Assinatura digital
Todas as mensagens transmitidas no SPI devem ser assinadas digitalmente pelo
emissor, exceto as consultas ao DICT2, que não precisam ser assinadas, conforme
descrito mais adiante nesta seção. O receptor verificará a assinatura digital de cada
mensagem para garantir sua integridade e o não-repúdio. Conforme descrito no
Catálogo de Mensagens do SPI3, a assinatura digital deve constar no elemento <Sgntr>
do Business Application Header (BAH)4 das mensagens, e o padrão de assinatura a ser
utilizado é o XMLDSig5, conforme orientações do documento Business Application
Header Message Usage Guide da ISO 20.0226.
A tabela abaixo mostra os elementos/tags que devem compor a assinatura:
#

Elemento/tag

1

<Signature>

1.1

<SignedInfo>

1.1.1

<CanonicalizationMethod>

1.1.2

<SignatureMethod>

1.1.3

<Reference>

Descrição
Elemento raiz da assinatura XMLDSig, onde se define o
namespace, que aponta para a URI do esquema XML
(XML Schema Definition – XSD) a ser utilizado para a
assinatura digital. Inclui todos os elementos descritos
nas demais linhas desta tabela. No SPI, é utilizado
XMLDSig: http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#
Contém as principais informações necessárias para a
assinatura, e inclui as tags <CanonicalizationMethod>,
<SignatureMethod> e tags <Reference>, descritas abaixo.
Especifica o algoritmo de canonicalização a ser
aplicado no elemento <SignedInfo>, com o objetivo de
gerar a forma canônica do conteúdo a partir do qual
será gerado o resumo (digest) para posterior
assinatura digital. No SPI, deve ser utilizado o
algoritmo de canonicalização XML exclusiva:
http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#.
Define o algoritmo utilizado para geração e validação
da assinatura digital. No SPI, utiliza-se RSA-SHA256:
http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsasha256.
Elemento que referencia o conteúdo a ser assinado, e
inclui as tags <Transforms>, <DigestMethod> e
<DigestValue>. No SPI, são utilizados 3 elementos

2
DICT – Diretório de Identificadores de Contas Transacionais, cujo manual específico está em
elaboração.
3
Catálogo de Mensagens do SPI, disponível para download na página:
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/forumpagamentosinstantaneos.
4
Detalhes sobre o BAH podem ser obtidos em https://www.iso20022.org/bah.page.
5
W3C Recommendation – XML Signature Syntax and Processing (Latest Version), disponível em:
https://www.w3.org/TR/xmldsig-core/
6
ISO 20.022 Business Application Header Message Usage Guide, disponível em:
https://www.iso20022.org/sites/default/files/documents/general/ISO_20022_BusinessApplicatio
nHeader_MUG_v1_9.pdf
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1.1.3.1

1.1.3.2
1.1.3.3
1.2

1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.1.1
1.2.3.1.2
1.3

<Reference>, conforme explicado na seção 1.2.1 a
seguir.
Inclui uma ou mais tags <Transform>, que indicam que
transformações devem ser aplicadas, sempre em
<Transforms>
sequência, no conteúdo a partir do qual será gerado o
resumo (digest). As transformações realizadas constam
na tabela 3 da seção 1.2.1.
Identifica qual algoritmo de digest será aplicado ao
<DigestMethod>
conteúdo a ser assinado. No SPI, utiliza-se SHA-256:
http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256.
Elemento que contém o resumo (digest) codificado em
<DigestValue>
base64.
Elemento que contém os dados do certificado utilizado
<KeyInfo>
para assinar digitalmente o conteúdo. Inclui a tag
<X509Data>, explicada abaixo.
Contém os dados do certificado X509 utilizado pelo
<X509Data>
assinador. Inclui a tag <X509IssuerSerial>, descrita
abaixo.
Contém
as
tags
<X509IssuerName>
e
<X509IssuerSerial>
<X509SerialNumber>, descritas abaixo.
Contém o nome (Distinguished Name – DN) da AC que
<X509IssuerName>
gerou o certificado utilizado para assinatura digital.
Contém o número de série do certificado utilizado
<X509SerialNumber>
para assinatura digital.
Elemento que contém a assinatura digital
<SignatureValue>
propriamente dita, codificada em base64.
Tabela 2: Elementos que compõem a assinatura.

1.2.1.Informações a serem assinadas
O processo de assinatura digital das mensagens do SPI foi implementado seguindo as
orientações constantes no Anexo A do documento Business Application Header Message
Usage Guide da ISO 20.022, onde consta que as informações a serem assinadas são:

•
•
•

Mensagem ISO 20.022 (no SPI, ela consta no elemento <Document>);
O próprio BAH (excluindo os elementos da assinatura digital propriamente
dita);
O elemento <KeyInfo>.

Para tanto, são utilizados 3 elementos <Reference>, como mostra a tabela a seguir:
Tag

Conteúdo referenciado

<Reference
URI=”<unique-id-toKeyInfo>

<KeyInfo Id=”unique-id-to-KeyInfo”>
(...................)
</KeyInfo>
BAH (excluindo os elementos da
assinatura digital):

<Reference URI =””>

Transformações a serem realizadas
Canonicalização XML Exclusiva:
http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#
XMLDSig Enveloped Signature:
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<AppHdr>
(...................)
</AppHdr>

<Reference>

<Document>
(...................)
</Document>

http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#envelope
d-signature
e
Canonicalização XML Exclusiva:
http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#
Canonicalização XML Exclusiva:
http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#

Tabela 3: Elementos <Reference> utilizados e transformações realizadas.
Observação: a tag Reference sem o atributo URI, tal como descrito no documento da ISO, deve ser
interpretada pela aplicação de forma a referenciar a mensagem ISO 20.022 propriamente dita. No
caso do SPI, a mensagem consta no elemento <Document>.

1.2.2.Processo de assinatura digital
No SPI, o processo de assinatura digital das mensagens inclui os passos abaixo:
1. Construir o elemento <KeyInfo>, incluindo as informações sobre o certificado
digital utilizado na assinatura, conforme item 1.2 e subitens da tabela 2;
2. Extrair BAH (tag <AppHdr>);
3. Extrair mensagem ISO 20.022 (tag <Document>);
4. No elemento <SignedInfo>, definir o algoritmo de canonicalização e de
assinatura digital a serem utilizados, conforme itens 1.1.1 e 1.1.2 da tabela 2;
5. Criar os elementos <Reference>, incluindo as tags <Transforms> e <Transform>
conforme tabela 3 e item 1.1.3 e subitens da tabela 2;
6. Efetuar as transformações nos conteúdos, conforme item acima e tabela 3;
7. Gerar os digests para os conteúdos referenciados nos itens acima, incluindoos nos respectivos elementos <DigestValue>;
8. Canonicalizar o elemento <SignedInfo> e assiná-lo digitalmente conforme
algoritmos definidos no passo 4 acima;
9. Inserir a assinatura digital gerada no passo anterior no elemento
<SignatureValue>.

A figura a seguir ilustra o processo:
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Figura 1 – Fluxo de assinatura digital da mensagem. Baseado no documento ISO 20.022 Business Application
Header Message Usage Guide.

Na página a seguir consta um exemplo de mensagem pacs.008 assinada digitalmente:
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<Envelope xmlns="pacs.008.spi.1.0.xsd">
<AppHdr>
(...)
<Sgntr>
<ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
<ds:SignedInfo>
<ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/>
<ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"/>
<ds:Reference URI="#b2177f73-7685-39ac-83db-fa00ffd2b89c">
<ds:Transforms>
<ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/>
</ds:Transforms>
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
<ds:DigestValue>zqj93e6vEFVL2Pssc9nUdPweSYVxUadBaTebSuaCG0I=</ds:DigestValue>
</ds:Reference>
<ds:Reference URI="">
<ds:Transforms>
<ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#envelopedsignature"/>
<ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/>
</ds:Transforms>
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
<ds:DigestValue>LrZoVaudkSbJbCM8/s0QT7ejlPGNVHt0uaT/HrCoZX8=</ds:DigestValue>
</ds:Reference>
<ds:Reference>
<ds:Transforms>
<ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/>
</ds:Transforms>
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256"/>
<ds:DigestValue>xaYzMm+MbzWxgpZyRPUTa7X6mFQ6bn5EAccCtcXOOEc=</ds:DigestValue>
</ds:Reference>
</ds:SignedInfo>
<ds:SignatureValue>z2rH67+Rv3ofKoGkrufiUXSgLO3DxqblwuaTbR5qbyYHnVrOPB5su3wwAJoA
PNEW5Lr
Sh9pD3ECq4nrRd7UDHi9cmSalr42zKPvpwvVPZTgQkGTyvyQAFCUCnfhpj/qalU1fIfw0Ie60WTsqH
nAY/sUXn6HIBdHtJ/Vd7ZuWB8elCd09DE3MlV9gTqN7KCgEEvw+y0KvODme1SXngVKNA//udA4n
hpsUCqDQpCmNzUXDG9yWiziSL4fXE/IQ1frgoglw/IZkZ1Emc4VdNJd+q4U3HJBThHeMj1fYtucLS/
JZi+urbAIolIwpYldGgmd/sEEKe0gE9cMWryjsSVBnxg==
</ds:SignatureValue>
<ds:KeyInfo Id="b2177f73-7685-39ac-83db-fa00ffd2b89c">
<ds:X509Data>
<ds:X509IssuerSerial>
<ds:X509IssuerName>CN=SPI - Banco Central do Brasil</ds:X509IssuerName>
<ds:X509SerialNumber>17649420304715376549</ds:X509SerialNumber>
</ds:X509IssuerSerial>
</ds:X509Data>
</ds:KeyInfo>
</ds:Signature>
</Sgntr>
</AppHdr>
<Document>
(...)
</Document>
</Envelope>

13

Observação: trechos do XML não relacionados à assinatura foram cortados e estão representados
com (...). Mais informações sobre o XML como um todo constam no Catálogo de Mensagens do SPI.

1.2.3.Verificação da assinatura digital
No SPI, o processo de verificação da assinatura digital das mensagens inclui os passos
abaixo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Extrair o elemento <KeyInfo> da assinatura (tag <Signature>);
Extrair a mensagem ISO 20.022 (tag <Document>);
Extrair o BAH (tag <AppHdr>) e aplicar o transform “Enveloped Signature”;
Canonicalizar o resultado dos 3 passos acima;
Gerar o digest dos 3 resultados obtidos no passo anterior;
Comparar digests gerados com os valores dos campos <DigestValue> que
constam nos respectivos elementos <Reference>;
Caso a verificação seja bem sucedida, proceder com os passos abaixo. Caso
contrário, retornar erro.
Obter a assinatura digital da mensagem (elemento <SignatureValue>);
A partir das informações constantes no elemento <KeyInfo>, obter certificado
do emissor (*);
Canonicalizar elemento <SignedInfo>;
Verificar a assinatura obtida no passo 8 utilizando a chave pública do
certificado obtido no passo 9 acima para confirmá-la.
Caso a verificação seja bem sucedida, finalizar processo com status de
sucesso. Caso contrário, retornar erro.

(*) Cada PSP é responsável por manter uma base atualizada com a relação dos
números de série e respectivas chaves públicas dos certificados digitais ativos no SPI.

A figura a seguir ilustra o processo:
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Figura 2 – Fluxo de verificação da assinatura digital da mensagem. Baseado no documento ISO 20.022
Business Application Header Message Usage Guide.
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1.2.4.Assinatura digital de requisições do DICT
Conforme mencionado anteriormente, as consultas ao DICT não precisarão ser
assinadas. Porém, toda inclusão e exclusão de registros, bem como a alteração de
qualquer registro na base do DICT precisará ser assinada digitalmente. Como as
requisições do DICT terão o formato XML mas não serão realizadas por meio de
mensagens ISO 20.022, o processo de assinatura será mais simples, porém
semelhante ao descrito nas seções anteriores.
Mais informações sobre a assinatura digital de requisições do DICT serão
disponibilizadas futuramente nesta seção do manual.

1.2.5.Assinatura digital dos QR Codes
Serão utilizados mecanismos de assinatura digital também nos diferentes fluxos de
pagamento por meio de QR Code previstos no SPI. Esta seção tratará desses
mecanismos futuramente.
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1.3. Certificados digitais
Esta seção apresenta os detalhes a respeito dos tipos de certificados a serem
utilizados e descreve o processo de ativação e desativação de certificados.

1.3.1.Certificados digitais a serem utilizados
Tanto para autenticação durante o estabelecimento da conexão como para assinatura
digital das mensagens, devem ser utilizados certificados digitais ICP-Brasil no padrão
SPB. As especificações para a geração desse tipo de certificado constam nas seções
4.2, 4.3 e 4.4 (subitens 4.4.1 a 4.4.5, 4.4.15 e 4.4.16) do Manual de Segurança do SFN7.
Recomenda-se que cada instituição utilize certificados distintos, exclusivos para cada
finalidade.
As instituições participantes devem possuir processos adequados de gestão (geração,
guarda, ativação e revogação) dos seus certificados digitais utilizados no âmbito do
SPI. Nesse contexto, recomenda-se a utilização de dispositivos de criptografia
baseados em hardware (HSMs) para armazenamento das chaves privadas dos
certificados utilizados no SPI.

1.3.2.Ativação e desativação de certificados digitais
Para ativar um novo certificado digital, a instituição participante deve enviá-lo por
meio do Sistema de Transferência de Arquivos (STA)8, seguindo os códigos/nomes de
arquivo abaixo:
Finalidade do certificado

Código do arquivo

Autenticação da conexão

CERTPIC

Assinatura digital

CERTPIA

Nome do arquivo
Documento CERTPIC – Certificado Digital
para autenticação no SPI
Documento CERTPIA – Certificado Digital
para assinatura digital no SPI

Após o recebimento do certificado, o BC efetua sua validação, que inclui a verificação
de eventual duplicidade da chave pública e a análise das características do certificado
conforme padrões definidos no Manual de Segurança do SFN. Concluída a validação,
o certificado será arquivado na base de dados do BC e será ativado automaticamente
para utilização no SPI. A instituição poderá confirmar a habilitação do seu certificado
no próprio registro do protocolo de envio no STA.

7

Manual de Segurança do SFN, disponível para download na página:
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/comunicacaodados
8
Sistema de Transferência de Arquivos do Banco Central, disponível em: https://sta.bcb.gov.br.
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A ativação de novos certificados do BC será comunicada com antecedência. Para
cada novo certificado a ser ativado, será informado um prazo para que as
instituições passem a aceitá-lo.
Poderão estar ativos simultaneamente múltiplos certificados por instituição – 1 ou
mais certificados para criptografia TLS e 1 ou mais certificados para assinatura
digital. O mesmo se aplica aos certificados do BC.
Os certificados serão automaticamente desativados às 03:00 UTC da sua data de
expiração – e, portanto, não serão mais aceitos pelo BC. Caso seja necessário desativar
antecipadamente determinado certificado, a instituição poderá formalizar solicitação
ao BC.
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