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RESUMO
O impulso para o desenvolvimento deste trabalho foi a participação do
autor desta dissertação nas atividades de certificação digital do governo
federal desde 2001. Esta dissertação foi baseada no trabalho executado
por um grupo de estudos da FEBRABAN, ao longo de 2004, o qual
teve como escopo popularizar e massificar o uso de certificados
digitais, no âmbito pessoal. Tal atitude visa a aumentar a segurança e
diminuir as fraudes nas transações eletrônicas. Para tanto, foram
destacadas e analisadas as atividades do grupo responsável por tal
atividade e, a partir dessas análises, foi possível identificar os principais
desafios na disseminação no uso de certificados pessoais. Entre eles,
estão os custos das mídias, a falta de interoperabilidade entre os
diversos fornecedores de mídias, as questões referentes a carimbo de
tempo, a quantidade limitada de aplicativos que fazem uso dessa
tecnologia, algumas questões referentes à distribuição da lista de
certificados revogados bem como a percepção da inexistência de uma
política voltada exclusivamente para nortear as atividades das
Autoridades de Registro. Como parte do presente trabalho, foi
desenvolvido um capítulo direcionado à definição das Declarações de
Práticas de Registro (DPR). Também foram sugeridas novas
alternativas para disponibilizar listas atualizadas de certificados
revogados, procurando-se sempre fazer um estudo comparativo entre as
vantagens e desvantagens de cada solução proposta.

Palavras-Chave: AR, FEBRABAN, Certificado Digital; Governo,
Lista de certificados revogados, DPR, LCR.

ABSTRACT
The development of this work was started because of the author
participation in the digital certification activities with the Federal
Government, since 2001. This thesis was based on the work that has
been executed for a FEBRABAN study group, throughout 2004, aiming
is to detect factors limiting the use and dissemination of digital
certificates for ordinary people, to increase the security and reduce
frauds in electronic transactions. Some important group activities were
analyzed to identify the main challenges for the widespread use of
personal certificates. Among identified challenges are: the cost of the
media, the lack of compatibility among the media, the timestamp issues,
the limited amount of applications which make use of this technology,
some questions regarding the distribution of the revoked certificates
lists and the perception that there was no specific guidelines to open and
maintain a Register Authority.
A specific appendix was written just to treat the standards for the
Register Authority called RPD Register Practice Declaration. This
work studied alternatives to access the updated lists of revoked
certificates, showing the advantages and disadvantages of each solution
proposal.
Keywords: Register Authority, FEBRABAN, Digital Certificate,
Government, CRL, RPD.
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Capítulo 1
1 Introdução
1.1 Motivações
O Brasil tem se destacado no uso de tecnologia digital para os mais variados propósitos, como o
acesso e a movimentação de conta bancária, o envio de declarações de Imposto de Renda pela
Internet o qual, em 2004, ultrapassou a casa de 18 milhões, segundo a assessoria de imprensa da
SRF (Secretaria da Receita Federal) (Rachid, 2004). Há também destaque para compras online, para o acesso à Receita Federal para consulta e emissão de declarações, para a votação
eletrônica, para o SPB (Sistemas de Pagamentos Brasileiros)1, com cerca de 150 participantes,
incluindo as câmaras de compensação e as Instituições Financeiras.
Theil (2004 apud ROCHA,L. F. 2004), diretor-presidente do Instituto de Peritos em Tecnologias
Digitais e Telecomunicações (IPDI) declara que existem, hoje no Brasil, cerca de dez milhões de
pessoas que usam serviços financeiros via web e cerca de 2,5 milhões que fazem compras on-line.
O uso de tecnologia digital, ao agregar comodidade e rapidez nos processos, traz também um
aumento no número de fraudes, em função das seguintes características: Automação, Ação à
Distância e Propagação da Técnica, segundo Theil (2004 apud ROCHA, L.F. 2004).
Faulhaber (2004), conselheiro do Comitê Gestor da Internet do Brasil (CGI-BR), destaca que as
ameaças de segurança são um dos principais desafios de governabilidade da Internet, o que é um
problema internacional que precisa ser atacado por meio da identificação de incidentes, da
conscientização da sociedade e do trabalho coordenado de especialistas, empresas e governos.
Nesse sentido, o direcionamento para uso de certificados digitais tem se mostrado como a melhor
solução para agregar segurança, ao inserir o conceito de não repúdio2, presente na assinatura
digital, o que significa que, a partir do momento em que as partes usam seus certificados digitais
para validar uma transação, não é possível negar a autoria desse ato. Para uma melhor
visualização da importância do certificado digital, segue um gráfico comparativo entre os
diferentes tipos de autenticação:

1

SPB Sistema criado em 2001 para reduzir os riscos inerentes à transferência de valores, mantendo o sistema
financeiro nacional entre os mais modernos do mundo seguro, eficiente, ágil e transparente.
2
National Institute of Standards and Technology (NIST) Special Publication 800-37 Define não repúdio como
sendo a garantia que o remetente do dado forneceu a prova da entrega do dado e que o destinatário validou a
identidade do remetente, não sendo possível negar o processamento do dado no futuro.
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A figura 1 mostra os diferentes níveis de segurança obtidos em função do tipo de autenticação. O
uso de uma senha, sem qualquer recurso adicional, permite fazer uma autenticação fraca e,
portanto, somente deve ser utilizada para acesso a sistemas não críticos. À medida que se inserem
novos elementos para efetuar a autenticação, essa vai se tornando mais forte e,
conseqüentemente, aumenta o nível de segurança.
O uso de dispositivos baseados em One-time Password permite resolver questões como senhas
simples, que são um dos problemas mais freqüentes entre os usuários, por gerar senhas
temporárias, as quais são difíceis de copiar, na medida em que podem ser utilizadas somente por
um período curto de tempo. Como essa tecnologia é dedicada somente à autenticação, uma
solução de certificados digitais vinculadas a uma ICP agrega segurança ao processo de
autenticação, pois, além de permitir a autenticação segura do usuário, garante a confidencialidade
e a integridade dos dados, bem como o não repúdio do ato executado. A figura 1 aponta o uso de
certificado digital em cartão inteligente como o estado da arte na autenticação do
usuário.Tendo em vista esse panorama, os governos mundiais estão definindo Infra-Estrutura de
Chaves Públicas para nortear o uso de certificados digitais.
O governo brasileiro tem um papel importante nesse tema, já que desenvolveu uma estrutura
brasileira de chaves públicas (ICP-BRASIL), a partir da Medida Provisória 2.200-2 (Brasil,
(2001b)), que presume legal qualquer ato assinado com certificados digitais cuja raiz seja a ICPBRASIL, portanto, em princípio, não é necessário firmar contratos entre as partes, caso elas usem
certificados que tenham sido emitidos dentro da estrutura brasileira de chaves públicas.
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Nessa linha, existe um movimento na direção do uso de certificados digitais, tanto em função das
fragilidades hoje encontradas quanto pelo envolvimento dos diversos países nesse tema.
O uso de certificados digitais traz à tona a questão dos custos unitários das mídias para
armazenamento de certificados digitais, assim como o custo dos próprios certificados digitais,
que são bastante elevados, pois, até dezembro/2004, as Autoridades Certificadoras (AC)
CERTISIGN e SERASA estavam disponibilizando o kit contendo cartão inteligente, leitora e
certificado, na faixa de R$ 350,00. A evolução constante das tecnologias tende a reduzir custos
da certificação, mas a forma mais rápida de acelerar o processo é pela massificação do seu uso,
que permitirá a redução dos custos por ganhos de escala.
Para atingir esse objetivo, torna-se necessário fazer um trabalho de conscientização para o
usuário sobre as vantagens de usar certificados digitais e, ao mesmo tempo, trabalhar para
identificar e remover fatores restritivos ao uso massificado dessa tecnologia.
Para realização do presente trabalho, vale citar que foi de particular importância a participação do
autor na definição da resolução n 7, da ICP-BRASIL, (Brasil, (2001e)) que trata dos requisitos
mínimos necessários para o cadastramento de uma AC, no II Fórum de Certificação Digital,
promovido pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI), bem com no I Seminário
de Criptografia, promovido pela Casa Civil da Presidência da República, ambos em Brasília, em
novembro/2004.

1.2

Objetivo

O presente estudo expõe a necessidade de aumentar a segurança e de diminuir as fraudes nas
transações eletrônicas para que estas sejam aceitas pelos usuários.
O uso de certificado digital tem se mostrado, em 2005, uma proposta interessante, porém ainda
existem vários desafios que devem ser vencidos para a sua disseminação, como proposto pelo
grupo da FEBRABAN e que são tratados nesta dissertação:
Os preços praticados tanto pelas ACs, quanto pelas empresas fornecedoras dos
dispositivos, os quais são necessários para o uso dos certificados considerados mais
seguros, ainda são muito elevados;
A falta de interoperabilidade entre os diferentes fornecedores de mídias também é
um item que merece destaque quando se trata de disseminação de tecnologias;
A necessidade de ter a informação sobre os certificados revogados de forma segura
e confiável, no menor tempo possível;
A inexistência de uma política específica voltada para as Autoridades de Registro
(AR), que são as entidades responsáveis pelo atendimento ao solicitante de certificado;
A questão de carimbo de tempo é um item que deve ser considerado para que
documentos assinados digitalmente tenham respaldo jurídico em futuras contestações;
A pequena oferta de aplicativos, até o final de 2004, que efetivamente façam uso
dessa tecnologia.
Nesse estudo foram tratados os desafios apontados acima, sendo destacados os itens que tratam
dos certificados revogados e da política de AR. Dessa forma, o presente estudo tem como
principais objetivos:
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Fazer uma análise comparativa entre as opções on-line e off-line de consulta a
certificados revogados;
Elaborar um documento único, o qual contemple todos os requisitos necessários
para a criação, manutenção e operaçção de uma AR, aqui denominada Declaração de
Práticas de Registro (DPR).

1.3

Justificativa

A necessidade de garantir um mundo virtual mais seguro e de ter os participantes desse ambiente
devidamente identificados são os motores propulsores para disseminar o uso de certificados
digitais de forma massificada.
Segundo Rocha, L.F. (2004), os prejuízos causados pelas fraudes on-line nos sistemas de
atendimento bancários atingiram um valor superior a 100 milhões de reais em 2004, com
tendência de alta.
O crescimento no número de fraudes ao longo dos anos (1999 2005) pode ser visualizado,
analisando-se os dados levantados pelo grupo de respostas a incidentes de segurança, ligado ao
CGI-BR (Comitê Gestor da Internet Brasil) e denominado Centro de Estudos, Respostas e
Tratamentos de Incidentes de Segurança no Brasil (CERT.BR).
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Número Crescente de Fraudes na Internet no
Brasil entre 1999 - 2005
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Fonte: http://www.nbso.nic.br/stats/incidentes, endereço visitado em 02/07/2005.
Entre os incidentes reportados ao CERT.BR, entre 1999 e Junho/2005, destacam-se os casos de
fraudes, que têm crescido consideravelmente em relação aos outros tipos de incidentes relatados a
esse órgão. Os dados reportados na Tabela 1 foram obtidos a partir das tabelas que contêm os
valores totais de todos os incidentes notificados ao CERT.BR entre 1999 e junho/2005. Segundo
o CERT.BR, 45% dos casos de fraudes, notificados pelos usuários da Internet, são atribuídos à
captura de dados pessoais e financeiros de tais usuários, conhecida como phishing.
Em função desse crescente número de fraudes, as Instituições Financeiras estão sempre alterando
as técnicas de autenticação dos clientes em seus terminais de atendimento, na Internet, nas
agências, entre outras providências. Essas técnicas, no entanto, têm-se mostrado inócuas, já que o
número de fraudes vem aumentando pelo lado mais frágil do elo, que é o cliente. Os clientes são
as grandes vítimas dos ataques de phishing scam3, portanto faz-se necessário pensar em uma
solução de segurança mais robusta, que ajude a combater as fraudes digitais.
Os ataques aos usuários na Internet também têm crescido nos EUA, com um aumento de 43%
entre fevereiro e março de 2004, segundo levantamento realizado pelo Anti-Phishing Working
Group.

3

Phising scam forma de capturar informações de clientes por meio de sites/e-mails forjados
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Nos casos específicos de phishing scam, os hackers enviam e-mails contendo links para sites que
hospedam cavalos de tróia os quais capturam as informações do cliente, quando esse as digita,
como: Identificação do usuário, Conta, Senha, Número de Cartão de Crédito, entre outras, e
passam a atuar em seu nome.
No entanto, à medida que seja obrigatório o uso de certificado digital para fazer uma transação
via Internet, por exemplo, fraudes como as descritas acima não terão sucesso, já que seria
necessário informar também a chave privada do cliente que, no caso de cartões inteligentes
processáveis4, fica armazenada dentro desse dispositivo, sem possibilidade de exportação.
Com a criação da ICP-BRASIL, vários movimentos para disseminação do uso de certificados
digitais vêm surgindo. Entre eles, podem-se destacar os seguintes:
Em 2001, no Centro Interamericano de Administrações Tributárias (CIAT), em Sevilha, a Receita
Federal já havia sinalizado a inclusão de certificados digitais para fazer a entrega da declaração
de Imposto de Renda. O uso de certificado digital para pessoa jurídica já está em implantação e
deverá identificar as transações envolvendo empresas , afirmou Jorge Luiz Guimarães
Barnasque, presidente do conselho deliberativo do Serviço Federal de Processamento de Dados
(SERPRO), na ocasião.
Um outro movimento que está surgindo, também na Receita Federal, é o uso de certificados
digitais pelos seus 25 mil servidores, que segundo Ariosto de Souza Junior, chefe da divisão de
Segurança da Informação, permitirá o acesso desses funcionários, a partir das suas estações de
trabalho, aos sistemas que armazenam as informações fiscais dos brasileiros.
Desde o início de 2005, a Receita Federal passou a exigir que a DCTF (Declaração de Débitos e
Créditos de Tributários Federais)5 seja entregue utilizando certificados digitais, de acordo com a
Instrução Normativa nº 482. Apesar da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) ter derrubado
essa exigência, em abril de 2005, a idéia do uso de certificados digitais foi fomentada nas
empresas que precisavam entregar a DCTF.
Outro incentivador do uso de certificados digitais é o Banco Central que divulgou, em 2004, a
Circular 3.234 (Brasil, 2004b) e a Carta Circular 3.134 (Brasil, 2004a), regularizando o
reconhecimento de assinatura digital em contratos de câmbio.
Ainda vale destacar o caso da Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco (SEFAZ-PE) que
desenvolveu um Sistema de Escrituração Fiscal (SEF), para implementar contabilidade digital,
auditoria digital, livro diário de contabilidade das empresas, assinado digitalmente, e
comunicação por e-mail com validade jurídica e que será mais detalhado na seqüência do
trabalho.
A partir de tais iniciativas, é possível perceber a necessidade de se definir um padrão de
certificado digital que possa ser utilizado em todas as frentes existentes e nas que venham a
surgir.
4

Cartões inteligentes Processáveis A chave privada é gerada internamente e todo o processo de criptografia
também é realizado internamente no cartão, não havendo, portanto, tráfego da chave privada fora do cartão.
5
A partir do ano-calendário de 2005, a DCTF deve ser apresentada, mensalmente, de forma centralizada, pelo
estabelecimento matriz das empresas que se enquadrarem em um dos seguintes critérios:
I - receita bruta auferida no ano-calendário de 2003, informada na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ), superior a trinta milhões de reais; II - somatório dos débitos declarados nas DCTF relativas
ao ano-calendário de 2003, superior a três milhões de reais.
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1.4

Metodologia

Iniciativas recentes no uso de certificado digital para o cidadão foram identificadas por meio de
levantamento bibliográfico criterioso.
Uma pesquisa bibliográfica foi trabalhada sobre certificação digital e sobre os elementos
necessários para criação de uma ICP, centrada nas resoluções relativas à ICP-BRASIL e no uso
de certificados digitais no âmbito do governo brasileiro e no âmbito internacional, sendo
destacadas iniciativas de quatro países (Argentina, Alemanha, EUA e Canadá), o que aponta as
semelhanças e diferenças em relação ao modelo de ICP adotado pelo governo brasileiro.
O foco principal e a fonte de referências para o desenvolvimento deste trabalho foi a Comissão de
Tecnologia e Automação Bancária (CNAB) da Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), o
qual se propôs a estudar a questão da padronização e da massificação no uso do CPF eletrônico
(e-CPF), para assinatura digital nos bancos, fato que evita duplicidade de esforços e uniformiza o
tratamento em relação às chaves públicas. Os dados levantados e a análise das suas conclusões e
das recomendações constituem um estudo de caso desta Dissertação.
Durante a análise do trabalho desenvolvido pelo CNAB, foi possível identificar alguns pontos
que precisariam ser trabalhados com maior profundidade como as questões referentes: à
diminuição dos preços das mídias e dos certificados digitais, à identificação da validade de um
certificado, à capilaridade necessária para a distribuição dos certificados digitais em âmbito
nacional e à ausência de um tratamento unificado das Autoridades de Registro, cujas informações
encontram-se pulverizadas em diversos documentos e resoluções.
Um dos principais recursos utilizados durante este trabalho foi o uso de entrevistas, efetuadas
com as Autoridades Certificadoras (SERPRO, CERTISIGN e SERASA), para identificar o
potencial atual dessas companhias, para emissão de certificados digitais em grande volume, e as
efetuadas com algumas fornecedoras de dispositivos para armazenamento e processamento de
assinatura digital (PERTO, GDBURTI, GEMPLUS, AXALTO), que tiveram como premissa
discutir quais são as condições para que a redução dos custos seja viabilizada.
Para tratar o problema relacionado à questão da identificação da situação de um certificado, esse
estudo fez uma análise comparativa entre os métodos off-line de distribuição de lista de
certificados revogados (LCR) e o método on-line de consulta da situação do certificado (Online
Certificate Service Provider ((OCSP). Esse estudo baseou-se em trabalhos técnicos publicados no
IEEE Computer Society e em entrevistas com as Autoridades Certificadoras SERASA e
CERTISIGN.
Em relação à questão da distribuição dos certificados digitais, em âmbito nacional, o grupo do
CNAB sinalizou, como premissa, ter as agências bancárias como AR, porém faltava um
documento único que norteasse as atividades dessas ARs. Sendo assim, foi incluído nesta
dissertação um documento unificado contendo os procedimentos de uma AR, obtido das
resoluções da ICP-BRASIL, das Declarações de Práticas de Certificação (DPC) e das Políticas de
Certificação (PC) das Autoridades Certificadoras (CERTISIGN, SERASA e SERPRO), além de
entrevistas com as Autoridades Certificadoras CERTISIGN e SERASA, o que se constituiu em
uma das contribuições deste trabalho.
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1.5

Contribuições

De forma prática, esta dissertação deixa como contribuições a análise sobre os métodos off-line e
on-line de consulta da situação do certificado digital e a elaboração de documento sobre os
procedimentos a serem seguidos pelas Autoridades de Registro (solicitação do cadastramento,
documentos necessários para auditorias anuais e o modus operandi junto ao solicitante de um
certificado, entre outros).
Concomitantemente, ao abordar as iniciativas locais e internacionais no uso de certificados
digitais, este trabalho mostra a importância que esse assunto vem despertando no cenário mundial
e quais são as aplicabilidades viáveis dessa tecnologia.
No caso específico brasileiro, esse estudo ressalta a importância de se definir um padrão de
certificado digital que possa ser utilizado e aceito por todos os órgãos, sejam eles privados ou
públicos, o que permitiria, assim, haver uma redução significativa dos custos envolvidos e,
principalmente, do custo social, o que beneficia um contingente significativo da população
brasileira .
A abordagem comparativa das tendências mundiais no uso de certificado digital permite concluir
que o Brasil está alinhado com os demais países, na busca de uma solução segura contra fraudes,
ao apontar o uso de certificado digital como uma solução viável.
Em suma, este trabalho está estruturado seguindo o esquema abaixo, para, gradativamente, inserir
o leitor no cenário de certificados digitais, finalizando com o estudo de caso da FEBRABAN,
fonte principal desta dissertação:
Capítulo 1
O capítulo aborda o uso de canais de comunicação atuais, fortemente
baseados na Internet, as fragilidades que advêm dessas tecnologias e apresenta
alternativas para melhorar a segurança nesses canais, citando iniciativas nacionais e
internacionais; trata, ainda, da necessidade de padronização das soluções, para que o custo
final possa ser reduzido.
Capítulo 2
Introduz conceitos matemáticos necessários para entendimento das
tecnologias de certificação digital disponíveis no mercado.
Capítulo 3 Descreve a ICP-BRASIL (Infra Estrutura de Chaves Públicas Brasileira),
mostrando a importância dessa iniciativa para impulsionar o uso de certificados digitais
no país. Além disso, esse capítulo versa sobre o uso de soluções de PKI (Public Key
Infrastructure) no Panorama Mundial, ou seja, quais são as iniciativas para uso de
certificados digitais que estão em andamento em alguns países selecionados, fazendo uma
análise comparativa entre esses modelos internacionais e o modelo brasileiro.
Capítulo 4 Este capítulo aborda alguns casos de sucesso no uso de certificados digitais
sob a ICP-BRASIL, já implantados e que vêm proporcionando ganhos de desempenho e
de credibilidade, assim como os aplicativos disponíveis no mercado que solicitam o uso
de certificados digitais.
Capítulo 5 Apresenta o trabalho do grupo da FEBRABAN, que propõe a massificação
do uso de certificados digitais no país, abordando os principais desafios para a
disseminação do uso de certificados digitais pessoais.
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Capítulo 6 A conclusão do trabalho apresenta uma síntese dos capítulos anteriores, o
que permite avaliar os ganhos do uso em larga escala de certificados digitais.

24

Capítulo 2
2 Certificação Digital
Este capítulo detalha o que é uma assinatura digital, descrevendo os conceitos de criptografia
simétrica e assimétrica, de chaves pública e privada, funções de Hash, finalizando com o conceito
de certificado digital, o que embasa a introdução técnica ao assunto principal, o uso de
certificados digitais pessoais, objeto deste estudo.
Segundo Noakes (2004), o certificado digital, emitido por uma autoridade certificadora (AC)
reconhecida, pode ser considerado mais seguro para efetuar a autenticação do usuários do que
utilizar parâmetros de biometria ou assinaturas digitalizadas, por exemplo, pois essas últimas
utilizam segredo compartilhado que, eventualmente, pode ser utilizado por terceiros em esquemas
de fraude.

2.1

Criptografia

Criptografia vem do grego kriptos=escondido e grápho=grafia, portanto é a arte ou ciência de
escrever em código ou cifras, ou seja, é o processo de disfarçar uma mensagem de modo a ocultar
seu conteúdo, tornando documentos ilegíveis para quem não conheça o processo utilizado para
efetuar a criptografia. Para criptografar um documento ou transação, faz-se uso de funções
matemáticas que garantam segredo e autenticação, por meio de algoritmos criptográficos seguros.

2.2

Criptografia Simétrica

A criptografia mais conhecida é a do tipo simétrica que usa uma mesma chave para criptografar e
decriptografar , ou que permite que a chave de encriptação possa ser calculada a partir da
chave de decriptação e vice-versa.
Esse tipo de criptografia ainda é bastante utilizado em função de seu desempenho, visto que é
bem mais rápida que a criptografia assimétrica. Um dos grandes problemas desse tipo de
criptografia é a distribuição e o gerenciamento das chaves, já que a distribuição deve ser feita por
um canal seguro o que torna o gerenciamento inviável, caso a rede de usuários seja muito grande.
Pois, nesse caso, para n participantes têm-se n(n-1)/2 distribuições. Outra questão relevante está
no fato de esse tipo de criptografia permitir repúdio já que as chaves são compartilhadas.
Como citado anteriormente, toda criptografia utiliza algoritmos criptográficos. Sendo assim,
segue uma lista dos principais algoritmos criptográficos simétricos utilizados atualmente:
o Data Encryption Standard (DES)
o NewDES
o TripleDES
o RC2
o International Data Encryption Algorithm (IDEA)
o CAST
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o BlowFish
o RC4, RC5, RC6
o Advanced Encryption Standard (AES)
o Skypjack
Dentre os algoritmos simétricos acima citados, os algoritmos TripleDES, AES e Skipjack, são os
algoritmos homologados pelo Federal Information Processing Standards (FIPS). Apesar de
muito utilizado ainda hoje, o DES está superado e, portanto, não pertence mais ao leque de
algoritmos homologados pelo FIPS.
Por suportar chaves simétricas de até 256 bits e ter um bom desempenho, o AES vem se firmando
como o sucessor do TripleDES.

2.3

Criptografia Assimétrica

Neste ponto, é importante destacar o que são chaves pública e privada, pois a criptografia
assimétrica é baseada nelas.
Os algoritmos que tratam esse tipo de criptografia começaram a surgir em 1976, devido à
necessidade de troca de informações criptografadas entre grupos grandes, cujos participantes não
necessariamente se conheciam.
Em um modelo de criptografia assimétrica, cada participante tem um par de chaves, sendo uma
pública, ou seja, que pode ser divulgada, e outra, privada, que tem que ser mantida em segredo.
Segue, em destaque, uma figura ilustrativa desse modelo:

Figura 2 - Sistema de criptografia assimétrica.
Fonte: Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post (REGTP)
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Na figura 2, existem duas pessoas (Bob e Alice) que desejam trocar mensagens criptografadas,
sem precisar divulgar a chave utilizada para criptografar o documento. Dessa forma, Bob e Alice
geram os seus respectivos pares de chaves, compostos por um par de chaves pública e privada.
Como as chaves estão associadas, um documento criptografado com a chave privada de Bob ou
de Alice somente pode ser aberto com a chave pública de Bob ou de Alice, portanto Bob tem que
enviar a sua chave pública para a Alice e vice-versa para que eles possam abrir os documentos
enviados por eles individualmente.
Esses algoritmos assimétricos são de 1.000 a 10.000 vezes mais lentos que os algoritmos
simétricos, porém não exigem canal seguro para a distribuição das chaves públicas, sendo que
elas podem ser distribuídas por vários canais como e-mail, web, fax, entre outros, visto que,
diferentemente das chaves simétricas, para n participantes existem n chaves públicas distribuídas,
o que torna, assim, o gerenciamento mais simples.
Seguem alguns algoritmos assimétricos que merecem destaque, segundo ISO/IEC 9979
(International Organization for Standardization)6.
o KNAPSACK
o RSA
o RABIN
o EL GAMMAL
o McELIECE
o LUC
o Diffie Hellman
o DSA (Digital Signature Algorithm)
o ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm)
Para Menezes et Al. (2001), dentre esses algoritmos assimétricos, o RSA, algoritmo assimétrico,
desenvolvido por Rivest, Shamir e Adleman, é o mais conhecido e o mais utilizado
mundialmente.
Porém, os algoritmos de curvas elípticas vêm ganhando força ultimamente, já que uma chave de
172 bits, nesse algoritmo, tem a mesma segurança que uma chave de 1024 do RSA, segundo
Almeida (2002).
O RSA trabalha com dois números primos aleatórios, com ordem de grandeza elevada (cerca de
10.100), cuja fatoração seja relativamente impossível, e que serão a semente para a geração do
par de chaves.
Finalmente, é importante observar que a base da assinatura digital é a criptografia assimétrica e
que, por usar chaves muito grandes, as assinaturas digitais sempre são feitas em cima de um
resumo do texto, chamado digest.
6

ISO/IEC 9979 especifica procedimentos para registro de algoritmos de criptografia.
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2.4

Algoritmo de Hash

O hash é um componente fundamental para os protocolos de criptografia, pois ele utiliza
fórmulas matemáticas que transformam textos de diferentes tamanhos em um número de tamanho
fixo, sendo mais comuns os de 128 bits e de 160 bits, sendo o retorno ao texto original, a partir
desses números, praticamente impossível.

Figura 3 - Gerando o hash.
Fonte: REGTP
Na figura 3, Alice deseja assinar o documento a ser enviado, porém o processo de assinatura
necessita que o documento, ou parte dele seja criptografado. Como o tamanho das chaves
assimétricas é muito grande (acima de 1.024), o processamento para criptografar o documento,
caso ele seja muito extenso, pode demorar muito. Para tanto, nesse caso, uma função matemática
gera um número hash a partir do documento, e a assinatura é feita nesse número. Portanto, Alice
executa um algoritmo hash que gera um valor e usa sua chave privada para criptografar esse
número, o que produz, assim, uma assinatura no documento.
Os algoritmos de hash devem ser fortes o suficiente para que não haja colisões, isto é, textos
diferentes gerando números iguais e garantindo que qualquer mudança no texto altere o número
gerado, de forma imprevisível.
Os algoritmos mais comuns são:
MD4 Esse algoritmo não é mais usado, pois se descobriu que pode gerar colisões em 220
operações.
MD5 É um pouco mais seguro que o MD4, porém já foi quebrado, segundo Barreto
(2004)7 . Sobre esse assunto, vale a pena destacar um artigo publicado pelo National
Institute of Standards and Technology (NIST), que se encontra no Anexo VII.
7

II Fórum de Certificação Digital

Brasília 2004.
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SHA1 É o padrão mais utilizado, porém deverá ser descontinuado até 2010, segundo
Barreto (2004), tendo em vista que, até a citada data, esse algoritmo já deverá estar
quebrado.
Outras alternativas para o SHA1, como SHA256/224 e SHA512/384, já estão surgindo e deverão
ser adotadas em breve, conforme pode ser constatado no Anexo VII.
É bom lembrar que esse processo de hash economiza tempo de computador, capacidade de
armazenamento e tempo de entrega.

2.5

Assinatura Digital

Uma assinatura digital deve ter as mesmas características de uma assinatura real, isto é, ser fácil
de fazer, fácil de ser verificada, difícil de ser falsificada e deve reproduzir o seguinte cenário:
o O assinante é quem diz ser;
o A assinatura é do assinante e é única;
o A assinatura acompanha o documento/transação em qualquer situação;
o O documento/transação não poderá ser modificado uma vez que as partes
já assinaram;
o A assinatura de um documento/transação não poderá ser transferida de
forma fraudulenta para outro;
o O assinante não pode negar ou repudiar a assinatura para invalidar a
negócio.
Assinatura digital não significa encriptação , portanto não garante o sigilo, somente a
autenticidade. No entanto, é possível combinar criptografia com assinatura digital, utilizando um
modelo híbrido (chave simétrica, algoritmo de hash e chave assimétrica).
Como citado no item anterior, a função de hash gera sempre um número de tamanho fixo (128 ou
160 bits). Sendo assim, a partir de um documento/transação, é possível gerar um número de 128
bits ou 160 bits que pode ser encriptado pela chave privada do emissor, em seguida enviar o
documento/transação com esse número encriptado em anexo. Quando o documento/transação
chegar ao destino, um novo hash é calculado, o número que veio encriptado é decriptado
com a chave pública do emissor e os valores são calculados. Caso sejam iguais, conclui-se que a
mensagem não foi violada.
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Figura 4 -Verificando a assinatura.
Fonte: REGTP
Usando o exemplo da Figura 3, Alice envia o documento assinado com sua chave privada para
Bob, que verifica se a assinatura é realmente de Alice, como visto na Figura 4. Para isso, Bob
utiliza a chave pública enviada anteriormente por Alice e caso consiga ler o documento, ele pode
ter certeza que foi enviado por ela, já que somente a chave pública associada à sua chave privada
permite a decriptografia .
Até esse momento, não houve preocupação com a criptografia, que garante o sigilo do
documento/transação. Para aumentar o sigilo da transação, faz-se uso de um recurso chamado
envelope digital, no qual se sorteia uma chave simétrica a cada sessão e com essa chave,
criptografa-se o documento/transação. A partir do documento criptografado, é gerado um número
hash. Tanto a chave simétrica utilizada para criptografar o documento quanto o número hash são
encriptados com a chave privada do emissor e todo esse conjunto é novamente encriptado
com a chave pública do receptor. Dessa forma, garante-se que somente o receptor poderá abrir
esse envelope, pois só ele tem a chave privada correspondente. A autenticidade da assinatura é
garantida quando, de posse da chave pública do emissor, é possível abrir o conjunto que contém o
número hash e a chave simétrica. A integridade do documento/transação é garantida a partir do
cálculo do hash idêntico e, finalmente, tem-se acesso ao documento/transação aplicando-se o
algoritmo simétrico quando se utiliza, então, a chave simétrica recebida.
Já foi citado que a chave pública pode ser enviada por e-mail, fax, ou pela própria web. Porém, é
necessário garantir a origem dessa chave pública e para isso, surge o conceito de certificado
digital e de PKI (Public Key Infrastructure) ou ICP (Infraestrutura de Chave Pública).

2.6

Certificado Digital

A emissão de certificação digital equivale à abertura de firma em um cartório do mundo real,
porém para que essa operação seja feita no mundo virtual, elementos como AC, armazenamento
da chave privada e validação das informações fornecidas pelo solicitante do certificado digital
devem ser contemplados.
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Figura 5 - Assinando a Chave pública e dando credibilidade ao proprietário.
Fonte: REGTP
Na seqüência dos exemplos apresentados na Figura 5, pode-se notar um novo elemento AC ou
CA (Certification Authority), que dará credibilidade às chaves públicas enviadas de Bob para
Alice e vice-versa. Para que Bob e Alice tenham certeza da procedência das chaves públicas
trocadas entre eles, é necessário que uma terceira parte valide que as chaves realmente pertençam
a Bob e Alice.
Nesse cenário, a AC equivale a um cartório virtual, portanto deve ser uma entidade
reconhecidamente confiável pelas partes envolvidas, já que essa autoridade é a responsável por
garantir a associação da chave pública com o seu proprietário, por meio de um processo de
certificação, o qual envolve a entrega de documentos e eventualmente uma validação presencial,
para, assim, garantir a confiança na assinatura digital efetuada com a chave privada
correspondente à chave pública certificada.
Esse processo de validação por parte da AC gera o certificado digital que deve seguir a
recomendação ISO, organismo internacional o qual define os padrões de um determinado
modelo, também conhecido como protocolo X.509 que, além da chave pública, contém
informações como:
o Informações sobre o usuário;
o Informações sobre a AC;
o Versão;
o Número serial único;
o Assinatura digital;
o Identificação do usuário;
o Extensões.
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Figura 6

Modelo de certificado digital e-CPF.

Fonte: Certificado Digital e-CPF emitido para o autor deste trabalho pela SERASA-SRF
As Figuras 6, 7 e 8 referem-se a um certificado digital e-CPF emitido pela SERASA para o autor
desse trabalho. Na Figura 6, estão presentes informações sobre a aplicabilidade do certificado,
nome do proprietário, nome da AC emissora e o período de validade do certificado.

32

Figura 7 - Identifica o emissor do digital e-CPF.
Fonte: Certificado Digital e-CPF emitido para o autor deste trabalho pela SERASA-SRF
A Figura 7 contém detalhes do certificado, como o algoritmo utilizado para as operações de hash
(SHA1), número de série do certificado, que é único e também detalha a cadeia de certificados da
AC emissora.
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Figura 8

Chave pública contida no certificado e-CPF.

Fonte: Certificado Digital e-CPF emitido para o autor deste trabalho pela SERASA-SRF
A Figura 8 complementa as informações constantes do certificado digital incluindo a chave
pública enviada anteriormente pelo usuário à AC e que, após o processo de certificação, faz parte
do certificado digital.
Além da certificação das chaves públicas, as Autoridades Certificadoras têm que divulgar a lista
de certificados revogados, de acordo com o System Level Agreement (SLA) acordado, manter
essas listas armazenadas por um período também previamente acordado e permitir a consulta à
base de certificados sempre que seja necessário.
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Capítulo 3
3 Infra-Estrutura de Chaves Públicas no Brasil e no Mundo
3.1

Infraestrutura de chaves públicas no Brasil

Visando a situar o trabalho do grupo da FEBRABAN no contexto nacional e a entender o seu
nível de importância, foi trabalhado este capítulo, que faz uma exposição do modelo brasileiro de
chaves públicas, enfatizando as resoluções que tratam especificamente dos tipos de certificados
digitais instituídos por esse modelo. Além disso, esse capítulo destaca iniciativas de ICPs em
outros países, como Argentina, Alemanha, Canadá e Estados Unidos, fazendo um paralelo com a
solução brasileira de certificação digital.
Para dar início a este assunto, é necessário abordar a medida provisória 2.200-2 de 24 de agosto
de 2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-BRASIL):
Para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos
em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que
utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas
seguras. (BRASIL, 2001b)

A ICP-BRASIL é composta por uma autoridade gestora de políticas, denominado Comitê Gestor
da ICP-BRASIL, e pela cadeia de ACs formada pela AC Raiz AC-RAIZ, controlada pelo ITI,
pelas Autoridades Certificadoras AC e pelas Autoridades de registro AR. Essa estrutura pode
ser visualizada pelo modelo hierárquico destacado na Figura 9:
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Modelo Genérico da ICP-BRASIL.

As funções de cada entidade dessa estrutura podem ser descritas conforme segue:
CG da ICP-BRASIL - Determina as políticas a serem executadas pela ACRAIZ.
AC-RAIZ

Aplica as políticas da ICP-BRASIL por meio do ITI.

AC Emite certificados,vinculando o par de chaves criptográficos ao seu
titular.
AR (AR) Identifica presencialmente, cadastra e encaminha solicitações de
certificados às Autoridades Certificadoras.
A Medida Provisória 2.200-2 deu eficácia jurídica ao documento eletrônico assinado, com a
utilização de certificado emitido no âmbito da ICP-BRASIL, ao definir que:
As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica, produzidas com
a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-BRASIL
presumem-se verdadeiros em relação aos signatários.(BRASIL, 2001b).

A Medida Provisória, porém faz a ressalva abaixo:
Não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de
documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não
emitidos pela ICP-BRASIL, desde que admitido pelas partes como válido ou
aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. (BRASIL, 2001b).

Resumindo, a MP considera legal qualquer assinatura feita com certificados emitidos sob a ICPBRASIL, porém não torna ilegais assinaturas feitas com certificados emitidos fora desse âmbito,
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desde que as partes tenham acordado a respeito de seu uso. No entanto, segundo o Decreto 3.996
de 31 de outubro de 2001 (Brasil, (2001a)), a utilização de serviços de certificação digital pela
Administração Pública Federal só poderá se feita no âmbito da Intra-Estrutura Brasileira de
Chaves Públicas (ICP-BRASIL)
A resolução n 7 da ICP-BRASIL definiu quatro tipos de certificados de assinatura (A1-A4) e 4
tipos de certificados de sigilo (S1-S4).
Os certificados de sigilo (S) permitem cifragem de documentos, de base de dados, de mensagens
e de outras informações eletrônicas, com a finalidade de garantir que terceiros não tenham acesso
ao conteúdo dessas informações.
Os certificados de assinatura (A) permitem confirmar a identidade na web, no correio eletrônico,
em transações eletrônicas on-line, em rede privadas virtuais, em informações eletrônicas, bem
como assinar documentos eletrônicos com verificação da integridade de suas informações e com
garantia de não repúdio.

Tabela 2

Tipos de Certificados definidos pela ICP-BRASIL.

Fonte: http://www.icpbrasil.gov.br, endereço visitado em 10/10/2004
Na Tabela 2, estão discriminados os tipos de certificados definidos pela ICP-BRASIL. Os
certificados A1 e A2 podem ser armazenados em mídias simples como disquetes, CDs, entre
outros, permitindo que as chaves privadas possam ser exportadas ou importadas das mídias. Os
modelos A3 e A4 exigem que as chaves sejam geradas internamente sem possibilidade de
exportação ou importação. Portanto, dentre os modelos apresentados, é possível destacar os tipos
A3 e A4 como os modelos mais seguros, pois armazenam as chaves privadas em cartões
inteligentes ou tokens com capacidade de geração de chave, o que quer dizer que a chave é
gerada dentro do dispositivo, nunca ficando exposta.
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O modelo da ICP-BRASIL vem evoluindo com a criação de várias ACs, ACs intermediárias ou
sub ACs e ARs , podendo ser representada, até o dezembro/2004, pela estrutura descrita na figura
10:

AC RAIZ ICP
Certisign
(AC/AR)

Serasa
(AC/AR)

Serpro
(AC/AR)

SPB
(AC INT/AR)

SPB
(AC INT/
AR)

SPB
(AC INT/AR)
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(AC INT)

Pres. da
República
(AC/AR)

SERASA
CD
(AC INT AR)

AR s

SRF
(AC/AR)

CEF
(AC/AR)
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CEF PF
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CERTISIGN
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CEF IN
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Autoridade Certificadora
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menor complexidade tecnológica
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Autoridade de Registro

Figura 10 Infra-Estrutura Hierárquica da ICP-BRASIL Modelo Atual.
Fonte: http://www.iti.gov.br/estrutura_icp.htm, endereço visitado em 03/04/2005.
Seguindo o modelo padrão descrito na Figura 9, a Figura 10 destaca como ACs de primeiro nível
a CERTISIGN, SERASA, SERPRO, PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL (SRF) e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF). Além dessas ACs,
esse organograma destaca as ACs de níveis subseqüentes e aponta o nivel hirárquico das ARs.
Como esse modelo ICP-BRASIL ainda está sofrendo alterações, outras ACs estão sendo criadas
como AC-JUS (STJ) ( Chiarato, 2004), AC-PRODEMGE, Governo de Minas Gerais, (Costa, M.
A. D. 2004), AC-PRODERJ, Governo do Rio de Janeiro, que irão contribuir para conscientizar
os usuários sobre o uso de certificados digitais, mas, ao mesmo tempo, estarão abrindo um leque
de opções, que pode dificultar a massificação por introduzir novos padrões.
Existe um movimento mundial para implementação de diferentes modelos de ICPs. Esse capítulo
permite ter uma visão geral das iniciativas feitas por alguns países, para atender à demanda
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relacionada à certificação dos usuários. Essa abordagem possibilitou a feitura de um estudo
comparativo entre as soluções adotadas por estes países e as soluções do Brasil.

3.2
3.2.1

Infraestrutura de chaves públicas em outros países
Argentina

Desde 1998, através do Decreto nº 427 (Argentina, (1998)), a Argentina criou a infra-estrutura de
assinatura digital para a administração pública nacional, denominada infra-estrutura de firma
digital (IFD), voltada inicialmente para os atos internos da administração, fornecendo
equivalência da assinatura digital com a assinatura manuscrita.
A infra-estrutura hierárquica da ICP Argentina é composta pelos seguintes elementos:

Organismo
Licenciante

Organismo
Auditante

O.L.
Organismo
Público

ACL 1

ACL 2

ACL 3

Agentes
Públicos

Juan

Luis

Pedro Roque

Rita

...

Figura 11 Infra-estrutura de chave pública do governo da Argentina.
Fonte: Bases Legais e Técnicas de Certificação Digital na Argentina - Dra. Patrícia Prandini
2004.
Assim como a AC-Raiz da ICP-BRASIL, o Organismo Licenciante da IFD Argentina é
responsável por homologar o ingresso de AC sob essa hierarquia, que, no caso Argentino até
Novembro/2004, estavam representadas somente por Órgãos Públicos, que emitiam certificados
para os seus agentes públicos, como detalha a Figura 11. O Organismo Auditante, quadro
amarelo em destaque, é responsável por auditar o Organismo Licenciante e as ACs vinculadas a
esse.
O Ministério da Justiça, a Comissão Nacional de Valores e a Subsecretaria da Gestão Pública, no
final de 2004, passaram a atuar como pilotos de autoridades certificadoras.
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Assim como no Brasil, a AC-RAIZ da Argentina (ApuN-CA: Adminitração Pública Nacional
CA) está tendendo para o uso de Software Livre no seu sistema gerenciamento de IFD, para
evitar o pagamento de royalties às soluções internacionais de ICP, o que faz, portanto, com que
haja a redução do preço dos certificados digitais.
Similarmente à ICP-BRASIL, a IFD Argentina é organizada da seguinte maneira:
Possui AC RAIZ, em condições de máxima segurança com sala cofre e vários
níveis de acesso;
É responsável pelo credenciamento de políticas de certificação;
Aceita somente certificadoras credenciadas e localizadas no país;
Sujeita as certificadoras credenciadas a auditorias e inspeções;
Define previsões sobre contingências e término das atividades;
Define quais os organismos públicos estão habilitados a emitir certificados para
trâmites com o Estado.

Segundo Dra Maria Patrícia Prandini, diretora de aplicações da ONTI (Oficina Nacional de
Tecnologia da Informação), órgão equivalente ao ITI Brasileiro, a IFD Argentina deverá estar
operante em 2005, tendo organismos públicos, como Ministério da Justiça, ONTI, Correio
Argentino, o setor privado, como Bolsa do Comércio, Caixa de Valores e entidades de classes,
como Advogados, Escrivães, como autoridades credenciadas nessa estrutura.
Dentro da perspectiva de negócios possíveis, a IFD Argentina pretende abraçar as seguintes
atividades no uso de certificados digitais:
Sistemas de Compras Eletrônicas;
Declarações de Imposto de Renda;
Contratos Eletrônicos;
Aplicações do Governo;
Hospitais;
Notificações Judiciais.

3.2.2

Alemanha

Em 1997, a Alemanha elaborou um ato que governa assinatura digital, criando um framework
para garantir a segurança e para detectar assinaturas forjadas ou manipuladas.
Nesse ato, a Alemanha designou autoridades regulatórias para emitir licenças para autoridades
certificadoras, para que elas possam verificar a conformidade entre as políticas das autoridades
certificadoras e a política que norteia o uso de certificados digitais no âmbito da ICP-Alemã, bem
como emitir certificados raiz. É possível, portanto, perceber que as autoridades regulatórias da
Alemanha se assemelham ao CG da ICP-BRASIL.
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Resumidamente, a hierarquia da Alemanha é constituída por uma AC-RAIZ que assina as chaves
públicas das autoridades certificadoras, e estas, por sua vez, emitem certificados para o usuário
final, assim como na ICP-BRASIL.
Em 2003, segundo Langen (2004), foi fundada uma aliança entre o setor público e o setor privado
para promover o uso de assinatura eletrônica, visando principalmente à interoperabilidade para
permitir que o cidadão, de posse de qualquer cartão com chip, possa utilizar qualquer leitora para
autenticá-lo nas diferentes aplicações do setor privado ou público.
Essa aliança é composta por Instituições de Crédito, Indústrias, Associações Comerciais, além do
governo, e tem como principais projetos, no âmbito da assinatura digital, a emissão de cartões
multifuncionais que atendam ao setor bancário, à saúde e a serviços que requeiram assinaturas
digitais e identificação digital.
Hierarquia

Raízes
AC Raiz
Nacional

Autoridade
Regulatória

AC
Nacional

AC Raiz
Nacional

AC
Nacional

Instituições
Privadas

Usuários

Figura 12 - Infra-Estrutura de chaves públicas Alemã.
Fonte: REGTP
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Na Figura 12, é possível verificar que a ICP da Alemanha pode ser composta por várias ACs
Raiz, cujo gerenciamento dessas e das ACs subordinadas é controlado pela Autoridade
Regulatória.
Assim como no Brasil, a Autoridade Regulatória no caso da Alemanha é responsável por emitir o
certificado para o provedor de serviços de certificação previamente credenciado, isto é, faz-se
uma avaliação prévia das condições técnicas e de segurança, para que esse provedor de serviços
possa emitir certificados. Essa certificação seria o equivalente à auditoria de credenciamento
efetuada no Brasil pelo ITI, nos candidatos a AC e a AR.
É função da autoridade regulatória manter um serviço de diretório contendo os certificados
emitidos, disponível 24x7 (www.nrca-ds.de), diferentemente do modelo brasileiro, em que a
responsabilidade por manter esse serviço disponível 24x7 é das Autoridades Certificadoras
credenciadas e não do órgão regulatório (ITI).
Além disso, a autoridade regulatória efetua auditorias bienais nas autoridades credenciadas para
verificar se continuam em acordo com o documento Signature Acts and Ordinance, que
regulamenta o uso de assinatura digital no país. No caso de as autoridades estarem agindo em
desacordo, o órgão regulatório, a autoridade regulatória, tem poder para proibir o uso de algum
componente que não tenha sido previamente autorizado, para revogar os certificados emitidos e
até mesmo para revogar a licença de funcionamento da AC acreditada. Essas atividades muito se
assemelham ao modelo brasileiro, com exceção da auditoria que é feita anualmente pelo ITI nas
autoridades certificadoras para validar os procedimentos e intempestivamente, nas autoridades de
registro para verificar a conformidade.

3.2.3

Canadá

O modelo canadense destacado em tela é específico do governo desse país e baseia-se em uma
solução própria, totalmente diferente dos padrões adotados pela maioria dos países.
Desde o início dos anos 90, o governo canadense tem aplicado tecnologia da informação a seus
negócios de forma a torná-los mais baratos, acessíveis e rápidos para o cidadão. A chave para
isso foi a criação da infra-estrutura de chaves públicas do governo canadense, que definiu
requerimentos de segurança para liberar serviços do governo ao cidadão.
A proposta deste governo é ter todos os serviços on-line até 2005, e a esse projeto deu o nome de
Government On-Line initiative (GOL), finalizando com certificação cruzada com outras ICPs
mundiais.
O elemento essencial para o GOL é a confiança entre as partes, Governo e Cidadãos Canadenses,
ou seja, o governo deve assegurar que os serviços e os programas on-line estão disponíveis para a
pessoa apropriada. Devido à falta de privacidade advinda do ambiente Internet por ser totalmente
aberto, o governo canadense definiu regras para garantir que as partes envolvidas em uma
transação federal possam confiar na identidade dos participantes, e estes, por sua vez, possam
estar seguros de que a privacidade e o caráter confidencial das informações estão protegidos em
todos os aspectos.
Um comitê formado pelos principais órgãos canadenses, como o Treasury Board Secretariat´s
Chief Information Officer Branch, o Communications Security Establishment, Public Works and
Government Services Canada, Canada Customs and Revenue Agency (CCRA) e um consórcio
privado desenvolveram uma credencial eletrônica revolucionária, conhecida como epass, que
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provê o mesmo nível de confiança em uma transação na Internet que a existente em um papel
assinado manualmente. Essa proposta canadense diverge da proposta brasileira principalmente no
sentido da autenticação do usuário, que, nesse caso, é iniciada pelo usuário e não pelo governo.
Além de garantir a autenticidade, a segurança na transmissão dos dados entre o governo e o
cidadão e o não repúdio, o epass garante a privacidade do usuário, já que nesse tipo de
certificado, nenhuma informação pessoal sobre o proprietário do certificado fica armazenada.
Novamente, uma outra divergência em relação ao modelo brasileiro cujos certificados contêm
nome, e-mail, dados pessoais como CPF, PIS, Título de Eleitor, entre outros, o que se torna,
portanto, dados de domínio público.
Nesse modelo canadense, ao acessar o programa ou serviço disponibilizado pelo governo, que
exija uma transação segura, o usuário é redirecionado para o Government On Line Certification
Authority que emite um epass para o solicitante.
O usuário pode ter registros separados para cada programa do governo e, portanto, terá um epass
para cada programa em que ele necessite efetuar uma transação segura ou pode ter um único
epass para transacionar com o governo de forma segura em qualquer programa.
Cada epass está associado a uma identificação anônima randomicamente gerada, conhecida como
Meaningless but Unique Number (MBUN) e que não representa nenhuma informação pessoal dos
usuários, preservando, assim, a privacidade destes.
Para exemplificar esse modelo, segue uma figura mostrando o processo de autenticação de um
usuário para a obtenção de um epass:
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Figura 13 - Usuário obtendo um epass.
Fonte: Secure e-transactions

the Government of Canada Leads the way.

No modelo da Figura 13, a usuária necessita acessar os programas A e B, que estão habilitados a
trabalhar com o epass. No caso, ela poderia optar por um epass para cada serviço, porém, nesse
modelo, ela solicita um único epass para utilizar nos dois programas. Antes de acessar os
programas, ela precisa registrar um epass e, para tanto, ela é enviada para uma AC centralizada
(Government On-line Certification Authority). Em função disso, ela cria um usuário único,
responde algumas questões, as quais servirão para recuperar a senha do epass em caso de
esquecimento, e, em seguida, cria, confirma uma senha e assina eletronicamente os termos e
condições de uso. Na emissão do epass, é criado um número randômico único (MBUN), que fica
associado ao epass registrado.
De posse do epass, a usuária apresenta esse documento ao programa A e/ou B, que são os
responsáveis por reconhecer se quem está apresentando o epass é realmente a pessoa autorizada a
fazê-lo. Uma vez que a identidade tenha sido validada pela aplicação, o MBUN é associado ao
identificador do programa, que não precisará mais revalidar a identidade do usuário a cada nova
transação, visto que bastará utilizar identificação do usuário (USERID) e da senha criadas no
processo de emissão do epass.
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O tipo de solução apresentada tem um preço, que é a necessidade de o usuário se registrar
previamente em cada programa do governo que ele queira acessar on-line e de responder a
questões que somente o usuário e o programa do governo conheçam. Portanto é necessário que o
usuário já tenha um relacionamento com o programa a ser acessado. Algumas aplicações exigem
a identificação presencial para provar a identidade do usuário. É esse registro que permite fazer o
relacionamento do MBUN com a identidade do usuário que quer acessar determinado programa
do governo.
Como cada programa é responsável por validar a identidade do solicitante do epass, é importante
saber que as informações pertinentes à identificação dos usuários solicitantes são mantidas pelos
programas, programas estes que são responsáveis, por lei, pela proteção da privacidade de tais
informações.
Como exemplo no uso dessa tecnologia, vale citar que, em Setembro 2002, o serviço de
alfândega (CCRA), foi o primeiro departamento a oferecer um serviço baseado em epass para o
cidadão canadense. A aplicação oferece aos usuários a utilização do epass para, com segurança,
alterar dados privativos, como endereço residencial, endereço de correio e número do telefone
nos arquivos mantidos pelo CCRA. Já o uso do epass na área de negócios foi oferecido pelo
departamento de recursos humanos do Canadá (Human Resources Development Canada
(HRDC)), que criou uma aplicação Web, baseada em epass, para gravar registros de emprego dos
trabalhadores (Record of Employment (ROE)). Pela lei canadense, é necessário que os
empregados emitam um ROE para solicitar o seguro-desemprego nos casos de saída, de demissão
ou de término do trabalho. Segundo o Public Works and Government Services, Canadá (2004),
todo ano, até 1,4 milhão de empregados canadenses emitem mais de oito milhões de formulários
ROE, a um custo de mais de CN$ 300 milhões (trezentos milhões de dólares canadenses),
totalmente baseados em papel. Essa aplicação permite que o cidadão envie as informações
diretamente para o HRDC, de forma eletrônica e segura, economizando tempo e dinheiro. Até
2004, cerca de 85.000 epass haviam sido emitidos para uso do serviço disponibilizado pela
alfândega e pela aplicação ROE baseada em Web. A previsão é que, até 2007, milhões de epass já
tenham sido emitidos para um mercado de 125 programas habilitados para utilizar essa
tecnologia.

3.2.4

EUA

O governo americano, ao contrário do modelo brasileiro, criou uma infra-estrutura, denominada
Federal Bridge Certification Authority (FBCA (2005)), que provê mecanismos para que se faça
uma validação confiável entre diversas ICPs. Para tornar-se um membro dessa comunidade, é
preciso passar por um rigoroso processo que verifica se a PC da candidata está de acordo com a
PC da FBCA.
De forma resumida, o FBCA não é uma implementação de ICP, na verdade é uma ponte por meio
da qual implementações de ICP individuais podem se comunicar entre elas por meio de um
certificado cruzado, ou seja, uma entidade aceita um certificado emitido por outra entidade para
uma transação. Antes do FCBA, as iniciativas de ICP estavam se proliferando e nada garantia que
elas iriam se comunicar, portanto o FCBA surgiu para definir uma PC master, com o intuito de
organizar essas iniciativas isoladas e de garantir a interoperabilidade entre as diferentes
iniciativas de ICP.
Para se ter uma idéia da quantidade de ICPs existentes no mercado americano, segue o modelo
gerenciado pela FBCA:
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Figura 14 Visão geral do modelo ICP do governo americano.
Fonte: Distribute Path Validation Massive scalability for Federated PKIs
http://www.cio.gov/fbca/presentations/corestreet_pdval.ppt
Nessa Figura 14, é possível notar que a FBCA, como a entidade responsável por certificar as ACs
como a do Estado de Illinois, do Departamento de Defesa Americano (DOD), do Tesouro
Americano, entre outras, permite a autenticação dos certificados emitidos por uma AC pelas
demais.
Desde que foi criada em 2001, a FBCA cresceu mais de dois milhões em número de usuários,
sendo que o esforço para prosseguir com esse crescimento continua. Segundo Spencer (2004),
Chefe da Federal PKI Steering Committee at GSA (General Services Administration), esse
modelo permite que a referida ponte se estenda para fora dos EUA. Negociações já estão em
andamento com os governos da Ásia e da Europa, para que as ICPs se reconheçam por meio da
Federal Bridge do governo americano. Tendo em vista a referida iniciativa, é possível concluir
que a ICP-BRASIL também pode vir a ser uma ICP confiável dentro dessa estrutura americana e
conseguir se comunicar com outras ICPs mundiais.
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Capítulo 4
4 Casos de sucesso e outros aplicativos
A proposta deste capítulo é colocar em tela alguns casos de uso de certificados digitais no Brasil
para autenticação do usuário final, mostrando que é um caminho sem volta, mas que precisa de
alguns ajustes para que não seja desacreditado e para que não caia em desuso.
Optou-se por destacar dois casos pela magnitude deles em termos de conteúdo e de abrangência.
São eles: SEFAZ-PE e CEF (Caixa Econômica Federal).
Além disso, esse capítulo também destaca diversos aplicativos que fazem uso de certificados
digitais e que estão sendo disponibilizados no mercado, porém de forma direcionada a
determinados nichos.

4.1

Secretaria da Fazenda de Pernambuco (SEFAZ-PE)

Para iniciar, vale citar o caso da SEFAZ-PE que instituiu, por meio da Lei 12.333/03
(Pernambuco,(2003a)) e do Decreto 25.372/03 (Pernambuco,(2003b)), o SEF. Com a
implantação do sistema, os lançamentos contábeis relativos ao ICMS no estado passaram a ser
feitos, obrigatoriamente, por arquivo eletrônico, utilizando assinatura digital.
Segundo Silva, L. G.(2004), auditor da SEFAZ-PE, foi necessário mudar alguns paradigmas com
relação à própria dinâmica de trabalho praticado pela Secretaria de Pernambuco. Dessa forma, ele
destaca os principais problemas encontrados para prosseguir com essa proposta:
Elaboração do projeto conceitual e lógico Em função da obsolescência do parque
tecnológico, fez-se necessário criar um projeto completo contemplando a atualização do
parque tanto no que se refere a equipamentos quanto à parte de programação;
Elaboração e publicação de legislação Um outro problema para implementar
certificados digitais na SEFAZ-PE era a inadequação dos formulários/legislação fiscal à
escrituração digital.
Envolvimento das Certificadoras Digitais Nesse caso, foi identificada também a
necessidade de se ter o envolvimento e o compromisso das Autoridades Certificadoras,
para atender ao volume requerido e para fornecer os meios necessários para o correto
funcionamento do referido sistema.
Desenvolvimento do Software - A falta de pessoal qualificado com conhecimento
de escrituração fiscal e de informática também era uma outra questão a resolver para o
sucesso da proposta.
Treinamento e Capacitação dos contribuintes e dos auditores Para o sucesso do
projeto,faz-se necessário um trabalho de conscientização entre os contribuintes e auditores
para mudança de cultura, já que os procedimentos de escrituração vinham sendo efetuados
incorretamente há anos.
Silva, L. G. (2004) destaca que a idéia do uso de assinatura digital propicia uma série de
mudanças em todo o sistema, o que permite um ganho em vários pontos do processo:
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Impedir ocorrências de erros de cálculos involuntários;
Corrigir transferência de valores entre livros;
Eliminar múltiplas escriturações;
Minimizar substituições da Guia de Informação e apuração do ICMS (GIAM);
Espelhar a escrita fiscal nos sistemas da SEFAZ;
Acessar dados reais e confiáveis;
Aumentar a produtividade do auditor;
Eliminar os papéis e produzir cópias autênticas e válidas;
Entregar diversos documentos em uma única remessa;
Reduzir custos de escrituração;
Reduzir custos de armazenamento.

4.2

Caixa Econômica Federal - CEF

A CEF, por sua vez, investiu R$25 milhões na criação de uma infra-estrutura física, tecnológica,
de pessoal e de logística para emitir cinco milhões de certificados (CARAZZI, 2001).
Com o projeto de conectividade social, a Caixa emitiu mais de 1,6 milhão de certificados digitais
proprietários, o que foi destacado como uma iniciativa vitoriosa. Em 2004, ocorreram mais de 10
milhões de transações web estruturadas na utilização do programa Conectividade Social e mais
de 1 milhão de consultas de saldo e de extrato de conta vinculada do FGTS.
Como citado anteriormente, esses certificados foram emitidos inicialmente pela AC da caixa, não
vinculada ao ICP-BRASIL. Porém, após a vinculação, em novembro/2002, como pode ser
observado na Figura 10, a CEF já pode emitir certificados no padrão ICP-BRASIL. Portanto, os
certificados já emitidos deverão ser migrados para o padrão ICP-BRASIL. Esse movimento, no
entanto, será feito paulatinamente, e as duas estruturas necessitarão conviver até que todos os
certificados tenham sido migrados. Esse modelo da CEF está imediatamente abaixo da ACRAIZ, não sendo vinculada a outras autoridades certificadoras.
A obrigatoriedade do envio dos arquivos SEFIP (Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social), desde novembro/2004, por todas as pessoas físicas ou
jurídicas e contribuintes equiparados à empresa, sujeitos ao recolhimento do FGTS ou à prestação
de informações à Previdência, deve contribuir ainda mais para a conscientização e para a
divulgação do uso de certificados digitais.
Em função da capilaridade da rede de agências da Caixa Econômica Federal, que está espalhada
por todo o Brasil, optou-se por ter as próprias agências como AR, ou seja, o local para onde os
solicitantes de certificados devem se dirigir para fazerem a validação presencial em relação à
ICP-BRASIL.
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Até novembro/2004, a Caixa já tinha 6.000 certificados emitidos sob a ICP-BRASIL e 56
agências credenciadas como AR, com 180 gerentes treinados para validarem os solicitantes
dentro das regras da ICP-BRASIL.
Com relação a serviços autenticados, a Caixa pretende disponibilizar serviços autenticados no
Internet Banking e um Portal de Compras, até final de 2005, segundo Souza, D.N. (2004), gerente
nacional de segurança da informação da Caixa.
Para viabilizar todo essa estrutura, a Caixa também montou uma central de atendimento e um
Help Desk, direcionados para atender questões referentes ao certificado digital.

4.3

Aplicativos Disponíveis

Os aplicativos disponíveis até agosto/2005, que exigiam certificados digitais ainda estavam
voltados a grupos de usuários específicos, tais como:
Iniciativas da Receita Federal
o Pelo atendimento virtual "Receita 222" (2005), é possível verificar a
situação fiscal do contribuinte, obter comprovantes de arrecadação (cópia de
pagamento de tributos), cópias de declarações de pessoa física e jurídica,
retificação de DARF. Além de que se consegue acessar serviços pertinentes à
área de comércio exterior, como o Sistema Integrado de Comércio Exterior
(SISCOMEX), utilizado na importação e exportação de mercadorias e no envio
de informações para a Zona Franca de Manaus, em função da comercialização
de mercadorias para este local.
PROUNI

Programa Universidade para todos

o Um outro exemplo de solução de certificação digital pontual é o PROUNI,
que se caracteriza por conceder bolsas de estudos para curso superior em
instituições privadas e cujo Termo de Adesão ao programa deve ser assinado
digitalmente pelo representante legal da instituição e submetido ao MEC, o que
foi regulamentado pela Medida Provisória n 213 de setembro de 2004 (Brasil,
2004h).
SUSEP Superintendência de Seguros Privados
Em Dezembro/2004, a SUSEP aprovou as regras para a utilização da
assinatura digital nos documentos eletrônicos relativos às operações de seguros,
de capitalização e de previdência complementar aberta, conforme publicação
no Diário Oficial da União,Circular 277 (Brasil, 2004g). Nesse caso específico,
foi desenvolvido um processo que garante a assinatura digital durante todo o
fluxo do trabalho, desde a interação entre o corretor e o segurado, passando
pela interação do corretor com a seguradora até a emissão da apólice da
seguradora para o segurado.
o
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Tribunal da Justiça de São Paulo
o O TJ SP contratou o SERASA para desenvolver um projeto de assinatura
digital que, entre outras funcionalidades, pretende reduzir o número de papéis
transitados entre os desembargadores, juízes e funcionários. (Rocha, I. R.
(2005)).
Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina
o Soares, L.H. (2005) destaca que foram implementados o Projeto Nacional
de Peticionamento Eletrônico e o Portal de Intimação Judicial da Justiça de
Trabalho Catarinense, ambos com certificação digital. Com a informatização
de todo o processo de intimação, o TR/SC reduziu gastos com a impressão dos
processos e com a postagem nos correios. Nesse nicho, estão contemplados
cerca de 1.000 advogados que fazem uso do e-CPF para atuarem junto ao TRTSC.
Assinatura Digital nos Bancos
o Em abril/2004 quando o Banco Central divulgou a Circular 3.234 e a Carta
Circular 3.134, regularizando o reconhecimento de assinatura digital em
contratos de câmbio, o CITIBANK, foi o primeiro banco a disponibilizar, junto
a seus clientes, aplicativos que permitiam a assinatura de contratos de câmbio.
o Segundo Devicari (2005) o BankBoston também seguiu essa orientação e
disponibilizou a assinatura de contratos de câmbio digitalmente para alguns
clientes, entre eles a Klabin Papel e Celulose e, mais recentemente, passou a
assinar digitalmente os contratos de derivativos, ampliando, dessa forma, o uso
dessa solução para outros tipos de contrato.
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Capítulo 5
5 Estudo de Caso FEBRABAN e Principais Desafios
Conforme foi citado no item Metodologia, o estudo em tela baseou-se no trabalho desenvolvido
pelo CNAB da FEBRABAN ao longo de 2004, no sentido de disseminar o uso de cartão
inteligente para assinatura digital de forma massificada.
Este capítulo descreve o estudo de caso desde a sua concepção até os resultados alcançados. A
partir deste estudo, foi possível identificar os desafios que precisam ser vencidos para que ocorra
um uso massificado de certificados digitais e que estão detalhados neste capítulo. Dentre os
desafios analisados, este estudo destacou duas questões relevantes como a distribuição das listas
de certificados revogados (LCR) e os requisitos para criação de ARs, gerando dois documentos
que poderão nortear o trabalho daqueles que desejem utilizar a solução proposta pelo grupo.
Como forma de prevenir uma possível fraude no sistema de identificação de certificados digitais,
em função da demora na distribuição da Listas de Certificados Revogados (LCRs), foi feito um
estudo comparando à consulta via LCR e via OCSP.
Além disso, também foi identificado que, no modelo de políticas sugerido pela ICP-BRASIL,
faltava uma política específica que tratasse os procedimentos referentes a uma AR. Em função de
tal constatação, este trabalho gerou um documento direcionado para trabalhar AR e que se
encontra no Apêndice II Declaração de Práticas de Registro.

5.1

Estudo de Caso

FEBRABAN

Devido ao grande número de fraudes nas transações bancárias, o CNAB identificou a necessidade
do uso de certificado digital pessoal para autenticação do usuário, no sentido de reduzi-las. Para
tornar essa solução factível, é necessário garantir o uso massificado de certificados digitais pelos
clientes dos bancos. Porém, em função do preço atualmente praticado no mercado pelas
autoridades certificadoras e pelas fornecedoras de mídias para uso dessa tecnologia, dificilmente
o dito projeto avançaria. Sendo assim, foi organizado um grupo, em abril/2004, constituído pelas
principais instituições financeiras (ABN AMRO Real, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa
Econômica Federal, HSBC, Itaú e Unibanco), pelas autoridades certificadoras que atuam no
âmbito da ICP-BRASIL (CERTISIGN, SERASA e SERPRO), e pelos órgãos governamentais
como a Receita Federal e o Instituto de Tecnologia da Informação (ITI), para analisar a
viabilidade da utilização de certificados digitais em um padrão único, para que o trabalho
proposto gere os frutos esperados. Esse grupo entendeu que o modelo e-CPF da SRF, seria o mais
completo para as necessidades bancárias.
A partir desse entendimento, foram definidas as seguintes premissas que deveriam nortear o
estudo em questão:
Certificado A3 - Em função da segurança proporcionada por esse tipo de
certificado;
CPF e CNPJ

Utilizados em todas as transações bancárias;
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Padrão SRF e-CPF e e-CNPJ, CPF e CNPJ eletrônicos que identificam o
cidadão/empresa perante vários órgãos, inclusive bancos (sem bandeira de
banco/AC); vide estudo detalhado no Apêndice I;
Menor custo - Direcionado para grandes volumes, porém com o nível de
segurança que o tipo A3 exige;
Utilizar as agências bancárias como Autoridades de Registro devido a sua
capilaridade.
Inicialmente o grupo trabalhou nos seguintes tópicos:
A Requisitos para a criação de AR s pelos bancos Para fazer com que os certificados
cheguem a todos os cidadãos do país, entendeu-se que ter as agências bancárias como AR, isto é,
as autoridades responsáveis por fazer a validação presencial dos solicitantes de certificado digital,
seria uma das principais condições para atingir o referido objetivo.
B - Capacidade de produção de Certificados pelas AC Um outro ponto levantado pelo grupo
foi a questão dos valores de certificados praticados no mercado pelas Autoridades Certificadoras,
que era de aproximadamente R$ 100,008, o que tornava o uso desta tecnologia distante do
cidadão comum, em função do preço. Durante os estudos, constatou-se que o SERPRO e o
SERASA estavam implementando soluções de software livre para evitar o pagamento de royaltes
e, dessa forma, conseguir baratear o valor dos certificados. O crescimento da demanda por
certificados digitais será um fator determinante para a diminuição nos preços desses certificados.
C - Distribuição da LCR (Lista de Certificados Revogados) Este item aborda a necessidade
de os bancos terem que consultar as LCRs diretamente nas Autoridades Certificadoras, via
Internet, conforme está previsto nas Request for Comments (RFCs 2587, 3280 e 3279) que
tratam do assunto. Entendeu-se que, com a tecnologia atualmente disponível, essa consulta
poderia gerar uma sobrecarga para as autoridades certificadoras, o que causaria lentidão e, até
mesmo, indisponibilidade do serviço, além de tal serviço ficar dependente da Internet. Sendo
assim, estudou-se a possibilidade de trazer a lista de certificados revogados para os ambientes
internos dos bancos, o que foi aprovado por todos os membros do grupo de estudos. Adotou-se,
então, a solução de disponibilizar esta lista na Rede do Sistema Financeiro Nacional (RSFN)9,
lista já utilizada pelos Bancos no Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB). Essa proposta está
baseada no serviço de transferência de arquivos já existente nesse ambiente, que se caracteriza

8

Serpro cobrava até dez/2004, R$ 95,00, pelo certificado de pessoa física e R$ 210,00, pelo
de pessoa jurídica.
http://www.serpro.gov.br/servicos/cert_digital/certificacaoCCDSerpro/view?searchterm=cert
ificados, acessado em 30/04/2005.
9
Est rut ura de com unicação de dados im plem ent ada por int erm édio de t ecnologia de rede,
com a finalidade de suport ar o t ráfego de m ensagens ent re as inst it uições financeiras, as
câm aras e os prest adores de serviços de com pensação e de liquidação, a Secret aria do
Tesouro Nacional e o Banco Cent ral, no âm bit o do Sist em a de Pagam ent os Brasileiro. Os
participantes da RSFN interagem por meio de mensagens.
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por enviar mensagens, informando ao usuário do sistema SPB a existência de arquivos a serem
recebidos.
D Análise de cenário sobre os padrões dos dispositivos de leitura e mídia Com base no
projeto da Receita Federal de utilizar certificado digital para os seus funcionários, o grupo
consultou os principais fornecedores, envolvidos nessa licitação da RF, para obter a adesão
desses fornecedores de mídias ao projeto da FEBRABAN. Todos se mostraram interessados,
porém alertaram sobre a falta de interoperabilidade entre os diferentes fornecedores (GEMPLUS,
GDBURTI, Axalto, Schlumberger, entre outros). Com base nos tópicos apresentados, foram
discriminados os obstáculos a serem vencidos para viabilizar o projeto.

5.2

Principais Desafios

Esse capítulo discorre sobre os custos das mídias, a falta de interoperabilidade entre os diversos
fornecedores de mídias, as questões referentes a carimbo de tempo, a quantidade limitada de
aplicativos que façam uso dessa tecnologia e, de forma mais aprofundada, trata das questões
referentes à distribuição das LCRs e à elaboração de um documento único contemplando as
práticas de registro que devem ser seguidas por uma AR ou candidata a AR.

5.2.1

Custo das mídias

Dentre os desafios apresentados pelo trabalho em tela, a redução do custo das mídias necessárias
para o modelo escolhido neste estudo é um obstáculo a ser superado, mas cuja solução já pode ser
vislumbrada a partir dos preços das mídias conseguidos em leilão da Receita Federal, no final de
2004, para atender aos seus 25 mil servidores, vencido pela GEMPLUS, por 2 milhões de reais, o
que permitirá um custo unitário de leitora e cartão inteligente de R$ 80,00, já bem abaixo do
preço praticado no varejo.
O Banco do Brasil lançou um leilão, no final de 2004, cujo vencedor também foi a GEMPLUS,
para fornecimento de 6.800 leitoras e 8.300 cartões inteligentes, obtendo um valor unitário de
leitora e cartão inteligente de aproximadamente R$ 37,00, totalizando R$ 275.000,00 (Licitaçõese BB, 2005). Portanto, pode-se concluir que esses preços deverão baixar ainda mais à medida que
o público alvo aumente e que a concorrência seja estimulada.

5.2.2

Falta de Interoperabilidade

O grupo da FEBRABAN apoiou o projeto desenvolvido pelo ITI e pelo Laboratório de Sistemas
Integráveis (LSI), da USP, no sentido de homologar as ferramentas necessárias para uso de
certificado digital, o que gerará um selo como os utilizados pela INMETRO (vide Figura 15).
O andamento desse projeto será feito por entidades contratadas, chamadas de Laboratórios de
Ensaios e Auditoria (LEA), para realizar os ensaios exigidos nas avaliações de conformidade e
emitir os laudos correspondentes. Esses laudos servirão de base para a tomada de decisão por
parte do ITI quanto à homologação ou não do produto avaliado. O primeiro LEA contratado é o
Laboratório de Sistemas Integráveis da Universidade de São Paulo (LSI-USP).
Esse projeto entrou em produção, em abril/2004, e já está em processo de análise de alguns
produtos. Paralelamente, o ITI editou a Resolução n 36 (Brasil, (2004e)), que trata das questões
de padronização dos aspectos técnicos, das mídias que armazenam certificados digitais, assim
como dos sistemas e dos equipamentos necessários para realizar a certificação digital. A partir
dos testes, que serão realizados pelos LEAs, será gerado um selo de homologação para os
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produtos (sistemas e equipamentos) que atenderem aos requisitos técnicos discriminados na
resolução n 36. Essa homologação do LEA não resolve o problema de interoperabilidade entre
os fornecedores, portanto o mercado de fornecedores de mídias encontra nesse ponto uma
questão preocupante.

Figura 15 Selo de Homologação.
Fonte: Resolução n .36/2004.
Independentemente dessa iniciativa do ITI, o grupo fez um teste de interoperabilidade e verificou
ser necessário instalar os drivers das mídias e as diferentes CSP (Certificate Service Provider) de
cada cartão inteligente, nas máquinas que fizerem uso dessa tecnologia.

5.2.3

Carimbo de Tempo

Outra questão relevante que deve ser considerada, quando se usa certificado digital, é saber
exatamente o horário em que a autenticação/assinatura ocorreu, para que elas possam ser
validadas contra a LCR. Esse horário, também referenciado como carimbo de tempo
( TimeStamp ), deve estar sincronizado com um órgão reconhecido por todos os integrantes do
processo e que, no caso brasileiro, chama-se Observatório Nacional. Basicamente, o TimeStamp é
um carimbo assinado pelo Observatório Nacional, validando a hora em que a transação foi
efetuada.
Para que se prove que a assinatura digital foi emitida durante a validade do certificado digital do
assinante, a assinatura digital deve ser verificada e as seguintes condições devem ser satisfeitas:
O carimbo de tempo foi aplicado antes da expiração do certificado digital do assinante;
O carimbo de tempo foi aplicado durante o período de validade, antes da data de
revogação do certificado digital.
Dessa forma, segundo Bull (2003), o carimbo do tempo prova que a assinatura digital foi emitida
durante o prazo de validade do certificado digital.
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Apesar da importância desse serviço, para dar mais credibilidade a todo o processo de
certificação digital, a exigência dessa sincronização, pela ICP-BRASIL, está restrita às ACs.

5.2.4

Quantidade limitada de aplicativos

Entre os desafios apontados, destaca-se a pequena oferta de produtos que aceitam certificados
digitais, direcionados para os clientes dos bancos e de outros prestadores de serviço.
Para implementar produtos que aceitem certificados digitais identificou-se a necessidade de se
criarem novos processos, agora digitais, em substituição aos processos manuais existentes. Assim
como na SEFAZ-PE, fez-se necessário alterar paradigmas e implementar controles para guardar
os contratos assinados digitalmente, consultar a LCR, validar o horário da assinatura do contrato,
consultar a alçada automaticamente, entre outras providências.
Em função desses elementos apontados, há que se entender a demora para que os bancos passem
a ofertar esse serviço.
Outros canais, como Internet Banking, ATM e POS, também deverão ter novos serviços baseados
no uso de certificado digital, mas alguns ajustes precisam ser feitos, como efetuar a consulta da
situação dos certificados revogados de forma segura e rápida, implementar mecanismos para
validar o horário em que se está efetuando a assinatura digital e implementar leitoras de cartões
inteligentes nas ATMs e POS
Alguns desses ajustes anteriormente destacados referem-se à necessidade de internalizar a LCR
nos bancos para dar mais agilidade às consultas, principalmente no Internet Banking, ATM e
POS, o que evita a dependência de uma conexão externa com as ACs quando os aplicativos
desenvolvidos para esses canais forem validar o certificado digital apresentado pelo cliente.
Conforme proposto pelo grupo da FEBRABAN, a LCR deve ser internalizada utilizando a
RSFN, porém, até agosto de 2005, não havia consenso sobre como disponibilizar esse serviço. A
opção de utilizar o serviço de mensageria do SPB implica em se criarem novas categorias de
mensagens que só poderão estar disponíveis em março de 2006 ou em utilizar mensagens
genéricas, atualmente disponíveis, mas que não têm prioridade na entrega, o que também só teria
sua implantação em dezembro de2005.
Enquanto não há a possibilidade de se utilizar a RSFN, o SERPRO propõe disponibilizar essas
listas por meio de um WebService. Nessa solução, os mecanismos de autenticação são baseados
em certificados de clientes, o que gera a necessidade de se criar um novo processo de
certificação, paralelo ao já existente no SPB, para se ter esse serviço disponível.
Como nos processos on-line o tempo de resposta a qualquer consulta é fundamental para o
sucesso do serviço disponibilizado, fica claro que, enquanto essa questão não for resolvida, a
oferta de aplicativos que exijam a apresentação de certificado digital pelo usuário deverá ser
limitada.

5.2.5

Autoridade de registro

Outro ponto de destaque nos tópicos abordados por este estudo é o esforço necessário para tornar
as agências bancárias autoridades de registro.
À medida que forem sendo disponibilizados aplicativos que aceitem certificados digitais, a
demanda por essa tecnologia deve crescer, atingindo todo o território nacional, já que essa
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solução vem para dar mais conforto ao cidadão, o que permite que ele resolva os problemas
estando em casa ou no escritório.
Entre as regras definidas pela ICP-BRASIL, a validação presencial do solicitante junto a um
agente de registro é condição sine qua non para emitir o certificado digital, portanto será
necessário haver agentes de registro em pontos estratégicos para atender à população.
Dessa forma, entendeu-se que os agentes de registro elegíveis para essa função seriam as
agências bancárias, por contarem com uma grande capilaridade e por apresentarem características
físicas de segurança que atenderiam as exigências da auditoria do ITI.
Por uma questão estratégica, é importante que os bancos tenham o maior número de autoridades
de registro possível, para que seus clientes possam beneficiar-se do serviço de emissão do
certificado digital, a partir da instituição financeira (IF) com que eles já têm afinidade.
Porém, existiam alguns itens na legislação da ICP-BRASIL que poderiam tornar essa iniciativa
inviável, dado o custo necessário para adaptar as agências bancárias à legislação pertinente, como
a exigência de uma avaliação psicológica a que deveriam ser submetidos todos os funcionários
envolvidos no processo de certificação. Por conseguinte, durante os trabalhos do grupo, foi
solicitada e aceita pelo ITI a substituição da avaliação psicologia, prevista no item 7.3.5 da
Política de Segurança da ICP-Brasil, pelo atestado de saúde ocupacional atualmente adotado nas
empresas, evitando, portanto, um gasto extra para as empresas já constituídas que desejassem se
tornar AR.
Sendo assim, o grupo, durante o trabalho, elaborou uma carta, que pode ser visualizada no Anexo
VIII, em cujo teor solicitava algumas alterações na legislação para flexibilizar o uso das agências
como ARs e, assim, diminuir o valor a ser investido nessa adaptação.
Dentro da cadeia de certificação digital, as autoridades de registro são um dos elementos mais
importantes para dar credibilidade ao sistema, já que têm como atribuição atender aos
interessados em adquirirem certificados, bem como coletar e validar os documentos,
encaminhando-os para as Autoridades Certificadoras, responsáveis pela emissão do certificado
propriamente dito.
Para se solicitar o credenciamento junto ao ITI de uma IF como AR, o ITI faz uma primeira
auditoria (auditoria de credenciamento), em uma das agências indicadas pela IF, candidata a AR
e, caso a solicitação seja aprovada, essa agência estará apta a agir como uma AR no âmbito da
ICP-BRASIL. Como a idéia é ter capilaridade, esse procedimento do ITI é muito custoso, caso
seja feito para cada agência indicada pela IF. Sendo assim, as instituições financeiras podem
pedir o cadastramento de outras agências, como instalações técnicas, sem precisar passar pelo
processo de auditoria para cada instalação técnica. Porém, o ITI pode fazer auditorias
intempestivas e, se for constatada alguma irregularidade em qualquer AR ou instalação técnica
vinculada à IF, essa perderá o cadastro e, conseqüentemente, todas as agências deixarão de atuar
como autoridades de registro ou instalação técnica.
As auditorias do ITI visam a verificar a conformidade e o cumprimento das diretrizes e normas
técnicas da ICP-BRASIL, pelas ARs, validando:
Segurança da Operação;
Segurança de Pessoal;
Segurança Física;
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Segurança Lógica.
Um outro modelo interessante que também pode atingir essa capilaridade é o da ITAUTEC
Philco, por atualmente ter em seus quadros técnicos espalhados por todo o Brasil para cuidar das
ATMs nas agências. Esse fato vem demonstrado no cadastro realizado como AR junto a ICPBRASIL e no treino de seus 2.500 técnicos para serem agentes de registro itinerantes,
implementando o conceito de Autoridade Registradora Móvel, o que permite emitir o certificado
no local informado pelo cliente. Nesse caso, o agente de registro se dirige ao local previamente
estabelecido, faz a validação presencial e informa outro agente de registro, que fica em uma base
fixa, sobre a veracidade da validação efetuada, iniciando, portanto, o processo de emissão de
certificado digital para o solicitante.
Qualquer das sugestões citadas pode ser utilizada no sentido de prover capilaridade ao sistema de
emissão de certificados digitais para o cidadão, porém só o efetivo uso dirá qual é a melhor opção
a ser adotada, tanto do ponto de vista prático quanto do econômico.
Apesar de haver esse movimento no sentido de ter autoridades de registro espalhadas pelo país, o
estudo identificou a falta de um documento único que tratasse dos procedimentos a serem
seguidos pelas autoridades de registro. Sendo assim, o Apêndice II foi escrito para ser um modelo
para as empresas candidatas a serem autoridade de registro.
No referido documento, houve uma preocupação em extrair das resoluções da ICP-BRASIL, das
DPCs e das PCs das Autoridades Certificadoras e de entrevistas com as ACs, todas as
informações que tratassem de autoridades de registro e que estavam pulverizadas em vários
documentos.
A proposta deste capítulo é orientar uma candidata a AR ou uma AR já existente sobre como
proceder para iniciar e para finalizar as atividades, assim como descrever os procedimentos
operacionais necessários para o seu funcionamento.

5.2.6

Distribuição da Lista de Certificados Revogados (LCR)

Um dos pontos mais críticos de uma solução ICP é o modo como a informação sobre o estado de
um certificado é distribuída. Berkovits (1994) sugeriu que a distribuição da lista de certificados
revogados é o aspecto mais custoso de uma ICP utilizada em larga escala.
O processo mais comum de revogação de certificados é feito por meio da inclusão de
identificadores dos certificados revogados, armazenados seqüencialmente, na LCR, divulgada
pela AC que a gerou ou por terceiros.
Na época da realização deste estudo, a lista de certificados revogados para a solução da Receita
Federal era emitida pelas autoridades certificadoras a cada hora, porém, de forma não
sincronizada. A proposta do grupo de estudo da FEBRABAN é que essa lista seja disponibilizada
na RSFN, utilizando a infra-estrutura do Tesouro Nacional, após a sua disponibilização pelas
ACs a este órgão.
Para um melhor entendimento da estrutura de uma LCR cabe analisar a Figura 16, onde pode-se
notar que as LCRs são coleções, assinadas digitalmente, compostas pelos números de série dos
certificados revogados e não expirados, pela versão, correspondente ao padrão ITU X.509, que
pode ser versão 1, 2 ou 3, pelo nome do emissor, pelo algoritmo utilizado para assinar, pela
assinatura, pela data da emissão, pela data da revogação, pela data da expiração e por algumas
extensões (opcionais). As LCRs, normalmente, são guardadas na memória cache do micro do
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usuário que efetuou a consulta, não sendo necessário realizar consultas on-line para saber a
situação dos certificados.

Figura 16 - Layout da versão 2 da LCR (X.509).
Fonte: Martins (2004).

A distribuição das LCRs (via HTTP ou LDAP) gera um grande problema de tráfego em redes que
tenham largura de banda pequena, já que elas podem chegar a 0,5MB, em certos casos, segundo o
documento OnlineValidation (2004). Para evitar os picos de consulta, que podem ocorrer de
forma simultânea, a cada vez que uma LCR vence, o documento OnlineValidation (2004) destaca
que se pode utilizar uma Overissued-LCR, que consiste em emitir uma nova LCR antes que a
LCR anterior tenha expirado, ou aplicar uma Delta-LCR, LCR reduzida que fornece informações
sobre os certificados que foram alterados desde a emissão da última lista completa chamada
Base-LCR. O período de emissão de uma Delta-LCR é muito menor que o de uma Base-LCR, e,
portanto, o usuário pode baixar a última Delta-LCR no lugar de baixar uma Base-LCR, já que a
Delta-LCR tem um tamanho bastante reduzido em relação à Base-LCR. Pode-se distribuir,
também, LCRs por pontos, por grupos, ou com base em critérios geográficos. Como exemplo,
LCRs podem ser geradas para os usuários da região norte, por nível de importância, pela natureza
da revogação, por motivo de roubo da identidade, por esquecimento da senha de acesso ao
certifcado digital, entre outros
Além dessas opções, é possível fazer a baixa da LCR automaticamente, configurando
servidores de proxy que fazem acesso à Internet. Isto é, pode-se executar um serviço nesse
servidor para verificar se existe LCR disponível e atualizada e internalizá-la automaticamente. A
RFC 2585 trata dessa questão, porém alerta para a necessidade de os proxies verificarem a última
versão da LCR corretamente, para não receberem informações desatualizadas.
No caso da ICP-BRASIL, para as soluções off-line de consulta à lista de certificados revogados,
as autoridades certificadoras só oferecem o modelo Base-LCR, com exceção do SERASA que
dispõe do modelo Delta-LCR.

58

Todas as soluções apontadas têm, como falha, um espaço de tempo em que um certificado pode
ter sido revogado e ainda não constar da LCR em uso, devido ao atraso na sua atualização, o que
permite que transações sejam autorizadas com base em um certificado inválido.
Por conseguinte, percebe-se que a questão da distribuição das LCRs é um ponto importante que
deve ser exaustivamente discutido para se chegar a uma solução que, mesmo sem a possibilidade
de eliminar completamente o problema, ao menos diminua a possibilidade de fraudes.
Como as LCRs são distribuídas a intervalos regulares (batch), existe o risco de se usar uma lista
de certificados não atualizada, como citado anteriormente. Se um certificado foi revogado à
1:00pm, e as instituições bancárias estão utilizando uma LCR que foi atualizada às 12:55pm e
que só será novamente atualizada às 1:55pm, pode-se perceber que, entre a 1:00pm e 1:54:59pm,
transações poderão ser autorizadas baseadas em certificado inválido, abrindo, portanto, uma
grande janela para fraudes. Apesar de a estrutura para validação dos usuários da ICP-BRASIL ser
bastante segura, à medida que é necessário conhecer pessoalmente o solicitante do certificado, a
revogação também exige uma identificação forte para ser efetuada, seguindo um ritual similar à
solicitação do certificado.
Ao longo dos anos, pode-se observar que, para cada solução de segurança gerada para tornar um
sistema mais confiável, surgem inúmeras oportunidades para quebrar essa segurança. Sendo
assim, é fácil perceber que o uso de certificado digital, em larga escala, atrairá as comunidades de
hackers para descobrir fragilidades e para tirar proveito delas, não se podendo menosprezar a
criatividade desses hackers.
Sendo assim, a forma mais segura para tentar evitar algum tipo de fraude seria ter a informação
sobre a situação do certificado on-line, sugerindo o uso de OCSP como uma solução para
eliminar as desvantagens da utilização de LCR.
Myers et al (1999) integrante do grupo de trabalho do IETF Internet Engineering Task Force,
apresentou o OCSP como o protocolo para verificação do estado dos certificados em tempo real.
O uso de OCSP implica dois grandes ganhos:
A diminuição do risco, pois a informação sobre o certificado é fornecida em
tempo real;
Esse protocolo necessita de uma banda de rede significativamente menor que
qualquer das soluções propostas para LCR, já que os volumes de informações
que trafegam nesse caso são bem menores, quando comparados com toda a
lista da LCR.
Além de que, o protocolo OCSP permite a verificação da situação de um certificado em tempo
real, sendo, portanto, extremamente útil em transações críticas.
O OCSP trabalha em um sistema de pergunta e resposta entre o cliente da aplicação que necessita
saber a situação do certificado e um servidor de aplicação que conhece a situação de revogação
emitida pela AC.
Basicamente o OCSP trabalha da seguinte forma, como indicado na Figura 17:
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Figura 17 Consulta OCSP.
Fonte: Martins (2004)
1
O cliente faz uma requisição ao servidor OCSP sobre a situação de um certificado,
informando a versão do protocolo e a identificação do certificado a ser pesquisado, podendo
também enviar extensões que possam ser processadas pelo OCSP Responder.
2 O Serviço OCSP verifica, então, diretamente no Banco de Dados, o estado do certificado
apresentado e monta uma resposta OCSP, que é assinada digitalmente pelo OCSP Responder.
Esse certificado é emitido pela própria AC, designado exclusivamente para esse fim;
3 - O usuário, baseado na resposta enviada pelo serviço, agora, devidamente identificado, é,
então, autorizado a acessar o recurso protegido ou, caso seu certificado tenha sido revogado, uma
mensagem de erro é apresentada, informando o problema, o que interrompe o processo.
A utilização da tecnologia OCSP, além de representar um ganho significativo em termos de
segurança, pode, também, em muitos casos, representar uma redução grande no tráfego de rede,
pois dispensa o processo de download freqüente das LCRs, sem a necessidade de acrescentar
algum componente ao sistema utilizado pelo cliente. Porém, nos modelos em que o OCSP
Responder pesquisa em uma base LCR, o problema da freqüência das informações volta a
ocorrer, o que compromete a segurança das informações. É importante, porém, que a base de
pesquisa seja bancos de dados de alto desempenho na gravação e na leitura das informações.
Segundo a RFC 2460, o servidor OCSP retorna, na requisição assinada digitalmente, as seguintes
respostas: good , revoked ou unknown . Se a resposta for good , indica que o certificado,
até aquele momento, não foi revogado, mas pode ocorrer que o certificado esteja sendo revogado
exatamente no momento da resposta emitida pelo servidor OCSP, pois existe um atraso para que
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o servidor OCSP receba a informação sobre a revogação do certificado. Se a resposta for
revoked , garante-se que o certificado não deve mais ser utilizado. A resposta unknown indica
que o servidor desconhece o certificado objeto da solicitação efetuada pelo cliente.
A RFC 2460 trata dos casos de erros em um OCSP Responder, o que pode retornar uma
mensagem de erro, não assinada, contendo as seguintes situações:
MalformedRequest
InternalError

Solicitação recebida em desacordo com a sintaxe OCSP;

Ocorrência de um erro no servidor OCSP Responder;

TryLater
O OCSP Responder está operacional, mas impossibilitado de
responder a solicitação naquele momento;
SigRequired
assinada;
Unauthorized

O servidor OCSP Responder necessita de que a solicitação venha
O cliente não está autorizado a fazer este tipo de requisição.

Forné et al.(2002) mostra, conforme a Figura 18, a largura de banda necessária em função do
número de usuários para as políticas Overissued-LCR e OCSP, considerando a LCR com tempo
de expiração de 12 horas (uma nova LCR é emitida a cada 12 horas), para uma aplicação de
correio eletrônico seguro.

Largura de Banda LCR x OCSP

B
A
N
D
A

LCR

B
A
N
D
A

OCSP

Figura 18 - LCR x OCSP em um modelo de correio eletrônico seguro.
Fonte: Forné et al (2002).
Observação: vi é o número médio de consultas por dia.
Nesse modelo, é possível perceber que a largura de banda necessária para OCSP é
significantemente menor que a para LCR (104 x 108).
Como o OCSP já está regulamentado pela ICP-BRASIL, pela resolução n 37 de outubro/2004
(Brasil, (2004f)), é factível o uso desse recurso pelas instituições financeiras para diminuir o risco
e para garantir a segurança da transação.
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Algumas considerações finais merecem destaque na análise de qual seria a melhor solução para
verificar o estado de um certificado digital:
Em função dos erros que podem ocorrer em uma consulta a um OCSP Responder, fazendo com
que o cliente não consiga obter uma resposta válida de um servidor OCSP, em um período de
tempo razoável, em função do canal utilizado (Internet, ATM, Caixa, e-mail, entre outros.), é
importante pensar em implementar como contingência uma checagem por LCRs local e, assim,
tornar-se independente de conexões externas. Há que se considerar, nesse caso, que qualquer
modelo de LCR utilizado implicará a possibilidade de aceitar certificados já revogados como
válidos, por um determinado período. Outra fragilidade que advém do uso de OCSP Responder é
o fato de as mensagens de erro não serem assinadas, para não sobrecarregarem o sistema, o que
daria margem a envio de mensagens falsas aos clientes.
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Capitulo 6
6 Conclusão
Cabe ressaltar os ganhos alcançados pelo grupo, assim como, arrolar os possíveis usos de
certificados digitais, que criam novas oportunidades de negócios, bem como é necessário
sinalizar que há muito por fazer para que o uso de certificados digitais de forma massificada
realmente tenha sucesso.
O trabalho do grupo em tela, estabelecido pelo CNAB, resultou na assinatura de um Protocolo de
Intenções no dia 27/01/2005, entre a FEBRABAN e a Receita Federal, para a adoção do e-CPF e
do e-CNPJ, com o objetivo de contribuir para a intensificação do uso dos certificados digitais
entre contribuintes e usuários do sistema financeiro.
Merece destaque neste trabalho o fato que o uso de certificado digital aumenta a segurança nos
negócios virtuais, pois equivale a assinaturas grafadas e autenticadas o que garante, assim, o não
repúdio, além de que esse certificado representa novas oportunidades de negócio, com otimização
de processos e com redução de custos.
Os possíveis ganhos com o uso de certificado digital se fazem presentes em:

Implantar novos serviços e produtos bancários no auto-atendimento;
o Em função da confiabilidade apresentada no uso de certificado digital, é
possível disponibilizar novos serviços ao cliente, o que, antes dessa garantia,
seria impossível. Com tal garantia, por exemplo, será permitido que os clientes
façam saques maiores, desde que autenticados.
Incrementar comércio eletrônico;
o Em 2004, os prejuízos nas lojas on-line foram de 2,6 bilhões de dólares,
devido a fraudes nos meios de pagamento utilizados nas compras virtuais.
Segundo eMarketer (2004), tais prejuízos representam 3% do faturamento
bruto dos estabelecimentos, no Brasil. O uso de assinatura digital, por meio do
certificado digital, permite a identificação do comprador e propicia o não
repúdio da transação.
Diminuir a burocracia;
o Com a certificação digital, é possível reconhecer firmas eletronicamente,
celebrar contratos, assinar balanços e emitir cópias autenticadas, agregando
segurança e agilidade. O objetivo da certificação é viabilizar a celebração de
contratos sem que haja a presença física das partes envolvidas, bem como a
convalidação de documentos, inclusive contábeis e jurídicos.
Permitir a Procuração Eletrônica (2005);
o Como a responsabilidade do e-CNPJ é limitada ao responsável legal da
empresa, foi desenvolvido pela Receita Federal um aplicativo que permite que
sejam feitas procurações eletrônicas as quais atribuem a responsabilidade a um
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representante legal que possua um e-CPF, o qual passará a assinar em nome da
empresa com o e-CPF previamente cadastrado.
Obter e enviar documentos cartorários;
o Escrituras, autenticações, reconhecimentos de firma, podem ser feitos à
distância de qualquer parte do mundo, bastando que o interessado envie o
documento assinado digitalmente para o tabelião que também deverá utilizar
um certificado digital para fazer a sua autenticação, minimizando, dessa forma,
as filas tão comuns nos cartórios.
Implantar processos jurídicos e administrativos em meio eletrônico;
o Na reforma e modernização do judiciário, a certificação digital viabiliza
várias aplicações, permite o acesso remoto aos sistemas, isto é, a distribuição
de processos para os juízes, independente de eles estarem em suas jurisdições
ou em viagens. Serve, também, para identificar magistrados, funcionários ou
entidades legais (ITI, 2005a). Garante a integridade de documentos, de arquivos
e de e-mails o que leva à desmaterialização dos processos e à implantação de
sistemas virtuais, permitindo, portanto, que diferentes pessoas possam atuar
sobre o mesmo processo ao mesmo tempo.
Assinar documentos, incluindo contratos, sem a necessidade da presença física e
do trâmite de papéis;
o Desde 2004, iniciou-se um movimento do mercado para permitir a
assinatura de contratos de câmbio, promovendo integração entre os Bancos e as
Corretoras de Câmbio, o que ajuda à massificação do uso de assinatura digital
nos contratos.
Agilizar e modernizar os processos dos órgãos municipais, estaduais e federais.
o O governo do Estado de São Paulo adotou a certificação digital para
assinatura de documentos que circulam entre a secretaria da Casa Civil e o
gabinete do Governador (Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda
Governo de São Paulo (2005)). A assinatura eletrônica possibilita maior
agilidade e confere modernidade aos processos (decretos, leis, despachos,
informações), que podem ser assinados a qualquer hora, em qualquer lugar,
usando a Internet. Quando assinados, os arquivos podem ser impressos e
anexados aos processos a que pertencem. A intenção do Governador Geraldo
Alckmin é estender a tecnologia às demais instâncias do Estado.
o As discussões sobre Certificação Digital em Minas Gerais deixam o plano
teórico e passam a incluir aplicações práticas para a administração pública
estadual. Desde fevereiro/2005, o governo do Estado está utilizando o primeiro
sistema com recursos da tecnologia de certificação digital para a geração e
tramitação de atos de nomeação, de exoneração, de dispensa ou de designação
de servidores ou de agentes públicos para órgãos da administração direta, além
de para autarquias e para fundações. O governador Aécio Neves passou a
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assinar os documentos digitalmente, inaugurando uma nova e importante etapa
do Projeto Mineiro de Governança Eletrônica.
Conjugar certificação digital com a biometria;
o Em maio/2004, ocorreu em Londres o Europe Smart Card 8th Conference,
que mostrou a tendência mundial no uso de cartão inteligente, sendo que alguns
países como Itália, por exemplo, já estão utilizando a Carta de Identitá
Elettronica em cartão inteligente com opção de biometria.
Consolidar o e-CPF como identidade digital oficial;
o A partir da IN 462 da Receita Federal, ficou instituído pelo Art. 21, III, que
a comprovação de inscrição no CPF pode ser feita mediante apresentação do eCPF.
Racionalizar os processos e compartilhamento de logística dos bancos;
o Alguns processos como a disponibilização da lista de certificados
revogados na RSFN, a padronização no modelo do cartão inteligente e os testes
de interoperabilidade a serem realizados pelo LSI, somente foram possíveis
graças ao trabalho conjunto realizado pelos Bancos, pela Receita Federal e pelo
ITI.
Utilizar certificados em telefones GSM.
o Araújo (2003) defende, no XXI Simpósio Brasileiro de Redes de
Computadores, que os cartões inteligentes podem funcionar como o cartão
telefônico nos telefones GSM, com certificados digitais.
Tendo em vista as vantagens acima destacadas, é possível identificar o leque de oportunidades
possível no uso de certificados digitais. Porém, como já foi citado, o volume de certificados
emitidos até hoje no Brasil é extremamente pequeno, portanto o seu preço é relativamente alto
por ser adquirido em baixa escala.
A redução do custo das mídias necessárias para o modelo escolhido neste estudo já é uma
realidade, se forem considerados os projetos da Receita Federal, do TSE, da Caixa Econômica
Federal (CEF) e do Banco do Brasil que envolverão a emissão de milhões de certificados. A
concorrência entre as Autoridades Certificadoras também é saudável para o mercado no sentido
de diminuição dos custos e, dentro do exposto, o único modelo que possibilita esse tipo de
concorrência é o da Receita Federal.
Sendo assim, o estudo justifica que a melhor opção para massificação, e conseqüentemente
diminuição de custos, é adotar o padrão e-CPF/e-CNPJ da Receita Federal, que vem sendo
sugerido pelo grupo de trabalho, acima citado, com participação da Receita Federal, do ITI, das
Instituições Financeiras representadas na FEBRABAN e das Autoridades Certificadoras
emitentes dos certificados e-CPF/e-CNPJ.
Mas o uso de certificado digital de forma massificada também necessita de uma campanha de
conscientização, além de aplicativos, que façam uso de certificados digitais, para que sejam
desenvolvidos e que mercados de peso, como o financeiro, façam sua parte, no sentido de
incentivar seus clientes ao uso dessa tecnologia. Nesse sentido, desde a edição da Circular 3.234
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e da Carta Circular 3.134, referenciadas anteriormente, os Bancos já vêm trabalhando para
implementar a assinatura de contratos de câmbio de forma eletrônica, o que trará maior agilidade
aos processos de assinatura desses contratos, já que não será mais necessário o deslocamento de
pessoas e de tráfego de papel. Outro canal que deverá usar a autenticação dos clientes por meio
de certificados digitais será a Internet, responsável por fraudes anuais de milhões de reais, porém
que não são divulgadas pelos bancos para não gerar falta de confiabilidade nessas instituições.
Independentemente do problema de custos, é importante estar ciente de que as fraudes na Internet
aumentaram 856% no primeiro semestre de 2004, em relação ao mesmo período em 2003,
passando de 142 para 1.358, segundo a Polícia Federal Brasileira (2004).
Todas essas implementações necessitam de alterações significativas nos aplicativos hoje
utilizados ou até de desenvolvimento completo de uma solução que atenda ao uso de certificados
digitais pelo usuário. Para permitir a assinatura digital em contratos de câmbio, está se prevendo
uma considerável diminuição no deslocamento de pessoas e no trâmite de papéis, o que provoca
um ganho imensurável de agilidade. Os ganhos referentes ao uso de certificação digital na
Internet, por outro lado, estão mais direcionados à diminuição de fraudes.
A iniciativa de alguns bancos como a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil e o Bradesco,
no sentido de tornar suas agências AR, com certeza facilitarão o acesso do cidadão comum a essa
tecnologia, o que permitirá, assim, atingir ao grande público.
Esse trabalho apresenta os desafios existentes para viabilizar a disseminação no uso de
certificados digitais no Brasil. Portanto, para dar continuidade a este estudo, segue como
recomendações para futuros trabalhos nesse tema, as seguintes sugestões:
Aprofundar o estudo sobre as iniciativas de ICP mundiais
Elaborar um projeto contemplando a implementação de uma solução de dupla
autenticação (two-factor authentication) baseada em e-CPF em um ambiente
multiplataforma.
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Apêndice I - Padronização do Modelo de Cartão
Uma das preocupações do grupo de trabalho da FEBRABAN era quanto a padronização do
modelo de cartão inteligente a ser utilizado para facilitar a massificação.
O resultado do trabalho, realizado pelo grupo em conjunto com a Receita Federal, permitiu o
lançamento das instruções normativas nº 462 e 461, que respectivamente, definiu um modelo
físico de cartão inteligente para os certificados e-CPF e e-CNPJ e deu validade legal para e-CPF
como documento.
Certificado e-CPF

Verso
Figura 19 Padrão do cartão para armazenamento do certificado e-CPF.
Fonte: Instrução Normativa n. 462

SRF.
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Certificado e-CNPJ

Verso
Figura 20 Padrão do cartão para armazenamento do certificado e-CNPJ.
Fonte: Instrução Normativa n. 462 - SRF
Seguindo essas definições, para massificar o uso de certificados digitais, é necessário que eles
possam ser utilizados em diferentes mídias e sejam reconhecidos por quaisquer sistemas que
solicitem esse tipo de autenticação. Desse modo, este anexo destaca as questões relativas à
padronização e à interoperabilidade, arrolando as mídias existentes para a guarda de certificados
digitais, listando os prós e os contras de cada uma, para, em seguida, sugerir um modelo de
solução que se entende, atingiria um grande volume.
Como citado anteriormente neste trabalho, os modelos de mídias seguras para a guarda de chaves
privadas são aqueles que armazenam as chaves em cartões inteligentes ou tokens com capacidade
de geração dentro do dispositivo, pois a chave, em nenhuma hipótese, trafega fora do cartão e,
portanto, não existe a possibilidade de ela ser roubada.
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A principal diferença entre os tipos de certificado é a geração e o armazenamento das chaves
criptográficas.
No certificado tipo A1/A2, o par de chaves pública/privada é gerado no próprio computador ou
em mídia simples como disquete, CD ou cartões não processáveis no momento da solicitação de
emissão do certificado. A chave pública é enviada para a AC (AC) junto com a solicitação de
emissão do certificado, enquanto que a chave privada fica armazenada no computador, devendo,
obrigatoriamente, ser protegida por senha de acesso. Esse certificado só poderá ser instalado no
mesmo computador em que foi efetuada a solicitação.
O certificado tipo A3/A4 oferece maior segurança, justamente porque o par de chaves é gerado
em hardware, isto é, num cartão inteligente ou em um hardware criptográfico o que não permite
a exportação ou qualquer outro tipo de reprodução ou de cópia da chave privada. Também no
certificado tipo A3, a chave pública é enviada para a AC junto com a solicitação de emissão do
certificado, enquanto que a chave privada fica armazenada no cartão, impedindo tentativas de
acesso de terceiros. Com esse cartão inteligente, é possível transportar a chave privada e o
certificado digital de maneira segura, podendo ser realizadas transações eletrônicas de onde se
desejar.
O grupo de estudo do CNAB justificou o cartão inteligente como a melhor opção em relação ao
token, pois as pessoas já utilizam o modelo de cartões para cartões de crédito, cartões de débito,
cartão cidadão, entre outros.
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Apêndice II

Declaração de Práticas de Registro

1. INTRODUÇÃO
1.1.

Visão Geral

Esta declaração de práticas de registro descreve as práticas e os procedimentos empregados pelas
autoridades de registro na execução de seus serviços.
A AR está vinculada a uma ou mais autoridades certificadoras sob a ICP-BRASIL.
1.2.

Identificação

Esta Declaração de Práticas de Registro, referida a seguir simplesmente como "DPR", descreve
as práticas e os procedimentos empregados pela AR no âmbito da ICP-BRASIL.
1.3.

Aplicabilidade
1.3.1.

AR (AR)

Os processos de recebimento, de validação e de encaminhamento de solicitações de emissão ou
de revogação de certificados digitais e de identificação de seus solicitantes são de competência da
AR.
A autoridade identifica presencialmente, cadastra e encaminha solicitações de certificados às
Autoridades Certificadoras às quais está subordinada.
1.4.

Credenciamento (Resolução nº 6, item 2.2.2 (Brasil, (2001d)))

Para o credenciamento de uma AR na hierarquia da ICP-BRASIL, é necessário que a candidata
ao credenciamento esteja habilitada juridicamente e que apresente comprovação de regularidade
fiscal e qualificação econômico-financeira.
1.5.

Solicitação de Credenciamento (Resolução nº 6, item 2.2.2.1)
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As solicitações dos candidatos ao credenciamento como AR na ICP-BRASIL são encaminhadas à
AC a que o candidato a AR esteja operacionalmente vinculado, por intermédio do formulário
constante do Anexo II-A, no qual estão indicadas quais são as políticas de certificados que serão
seguidas pela AR.
Cabe a AC, a qual a candidata a AR está subordinada, apresentar ao ITI o pedido de
credenciamento da AR.
1.5.1.

Documentos Necessários

A AC que receber a solicitação deverá manter cópia sob sua guarda e encaminhar para a AC
RAIZ os seguintes documentos:
a)
Formulário constante do Anexo II-A, devidamente preenchido e assinado
pelos representantes legais do candidato a AR e da AC a que esteja
operacionalmente vinculado;
b)
Documentos relacionados no Anexo V, apenas na hipótese de o candidato
não ser a própria AC;
c)
Para o cadastramento, é necessário um relatório de auditoria, elaborado
pela AC à que a AR esteja vinculada, porém a manutenção da AR exigirá uma
auditoria anual independente, cujos nomes serão fornecidos pela AC a ela
vinculada.
d)
Existe também a figura de posto provisório, que é a abertura de uma AR
temporária, sendo que se pode citar como exemplo a montagem de ARs para
feiras, congressos, entre outros. Nesses casos é necessário preencher o formulário
constante do Anexo II-B.
1.5.2.

Condições para o Credenciamento

As condições para o credenciamento de uma AR estão sujeitas aos seguintes fatos:
a) O credenciamento do candidato está condicionado ao credenciamento da AC à que
esteja operacionalmente vinculado;
b) O deferimento ou o indeferimento do credenciamento será fundamentado e
comunicado à AC que deu encaminhamento ao requerimento;
c) A AR que estiver credenciada para determinada Política de Certificado fica dispensada
de novo credenciamento para Política de Certificado de mesmo tipo a ser implementada
por outra AC.
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1.6. Auditoria de Credenciamento ((Resolução nº 2, (Brasil, 2001c))
A autorização para atuar como AR somente será emitida após Auditoria de Credenciamento
efetuada pelo ITI. Nessa Auditoria, o ITI valida aspectos de segurança física, de lógica e de
pessoal da candidata a AR. Sendo assim, cabe à AR apresentar ao ITI, no momento da Auditoria
de credenciamento, os seguintes documentos:
a) Inventário de ativos de bens de informação;
b) Inventário de ativos de software e de serviços;
c) Mapa de risco resultante de análise prévia competente;
d) Norma de classificação de informações;
e) Termos de uso e de titularidade para os certificados digitais;
f) Política de contratação e de desligamento de funcionários;
g) Plano de continuidade de negócios;
h) Controles de acesso às ARs;
i) Perfil de cargo para agentes de Autoridades de Registro;
j) Análise de perfil para candidatos a agente de AR;
k) Descrição de funções dos agentes da AR;
l) Processo de avaliação de desempenho dos agentes de AR;
m)Notificação de incidentes de segurança;
n) Política de acesso físico e lógico;
o) Termo de compromisso e de responsabilidades para agentes de AR;
p) Nomeação de agentes da AR;
q) Cópia autenticada da apólice de seguro da AR;
r) Outros documentos, que venham a ser solicitados, a critério do ITI ou do
CG da ICP-BRASIL.
1.7.

Descredenciamento (Resolução nº 6, item 4)
1.7.1.
Envio de ofício da AC ao ITI informando a extinção da AR e a data de
encerramento de suas atividades, contendo a identificação de qual outra AR da
mesma AC passará a guardar a documentação dos certificados gerados pela AR a ser
extinta;
1.7.2. A divulgação do encerramento das atividades de uma AR é feita mediante
comunicação ao CG da ICP-BRASIL e à AC Raiz, com 180 dias de antecedência,
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por meio de jornal de circulação nacional, no site da AC a qual estava vinculada e na
página Web do ITI.
2. OBRIGAÇÕES (Resolução nº 7, item 2.1.2 (Brasil, 2001e))
Nos itens a seguir, estão descritas as obrigações gerais das ARs vinculadas.
2.1.

Manutenção do Credenciamento

A auditoria para manutenção do credenciamento é realizada anualmente ou a qualquer tempo por
determinação do CG da ICP BRASIL ou da AC Raiz
Para que as ARs mantenham o credenciamento junto ao ITI, elas devem seguir os seguintes
requisitos operacionais:
1. Todos os empregados, necessários à proteção dos ativos das entidades
participantes da ICP-BRASIL, devem ser submetidos à pesquisa do histórico de sua
vida pública; à entrevista de admissão realizada por profissional qualificado; à
avaliação periódica de desempenho da função, a ser realizada pela sua chefia imediata;
2. Deve ser definido um processo pelo qual será apresentada aos empregados,
servidores e prestadores de serviço a Política de Segurança da Informação, as normas
de tal política e os procedimentos relativos ao trato de informações e/ou dados
sigilosos, com o propósito de desenvolver e de manter uma efetiva conscientização de
segurança, assim como com o intuito de instruir o seu fiel cumprimento;
3. Todos os ativos de informações deverão ter claramente definidos os responsáveis
pelo uso deles;
4. Fornecer o inventário de todo o conjunto de ativos de processamento, que deve ser
registrado e mantido atualizado, no mínimo, mensalmente;
5. As estações de trabalho, incluindo equipamentos portáteis ou stand alone e as
informações, devem ser protegidas contra danos ou perdas, bem como contra acesso,
uso ou exposição indevida;
6. As informações armazenadas em meios eletrônicos devem ser protegidas contra
danos, furtos ou roubos, devendo ser adotados procedimentos de backup;
7. Os sistemas em uso devem solicitar nova autenticação após certo tempo de
inatividade da sessão (time-out);
8. Os procedimentos de combate a processos destrutivos (vírus, cavalo-de-tróia e
worms) devem estar sistematizados e devem abranger máquinas servidoras, estações
de trabalho, equipamentos portáteis e microcomputadores stand alone;
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9. Explanação do gerenciamento de riscos no que se refere às ARs, revisada a cada
18 meses;
10. Estabelecimento de um plano de continuidade do negócio, no que se refere às
ARs, testando-o pelo menos uma vez por ano.
2.2.

Gerenciamento dos Certificados:

Cabe às ARs, no gerenciamento dos certificados digitais, estar de acordo com as seguintes regras:
1. Receber solicitações de emissão ou de revogação de certificados;
2. Encaminhar a solicitação de emissão ou de revogação de certificado à AC a ela
vinculada, utilizando VPN (virtual private network rede privativa virtual), SSL
(secure socket layer protocolo de comunicação seguro) ou outra tecnologia de igual
ou superior nível de segurança e de privacidade;
3. Utilizar VPN (virtual private network rede privativa virtual), SSL (secure socket
layer protocolo de comunicação seguro) ou outra tecnologia de igual ou superior
nível de segurança e privacidade, ao disponibilizar serviços para os solicitantes ou
para os usuários de certificados digitais via web;
4. Informar aos respectivos titulares a emissão ou a revogação de seus certificados;
5. Disponibilizar os certificados emitidos pela AC a ela vinculada aos seus
respectivos solicitantes;
6. Identificar e registrar todas as ações executadas, conforme as normas, as práticas e
as regras estabelecidas pelo CG da ICP-BRASIL e pela SRF.
7. Manter a conformidade dos seus processos, procedimentos e atividades com as
normas, critérios, práticas e regras estabelecidas pela AC a ela vinculada;
8. Manter e garantir a segurança da informação por ela tratada, de acordo com o
estabelecido nas normas, nos critérios, nas práticas e nos procedimentos da ICPBRASIL e da SRF;
9. Contratar anualmente uma auditoria independente que poderá ser indicada pela AC
a que esteja vinculada;
10. Manter os seus agentes de registro, responsáveis pelas solicitações de emissão e de
revogação de certificados, os quais deverão ter segurança, no mínimo, equivalente ao
de um certificado de nível A3;
11. Oferecer treinamento aos agentes de registro, especialmente quanto ao
reconhecimento de assinaturas e de validade dos documentos apresentados.
3. PROCEDIMENTOS (Resolução nº 7, item 4)
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O processo de validação realizado pela AR deve ser feito por dois agentes de registro,
responsáveis pelo recolhimento e pela verificação dos documentos apresentados, com base nos
dados fornecidos no formulário de solicitação, nos documentos exigidos por essa DPR e na rotina
computadorizada para consulta às bases de dados da SRF fornecida pela COTEC (Comitê
Técnico da ICP-BRASIL).
3.1.

Solicitação de Certificado

A AR, ou a AC, deve orientar o solicitante sobre como efetuar a demanda de um certificado
digital. O solicitante deve preencher os dados requisitados, imprimir o Termo de
Responsabilidade em duas vias, informando o número da solicitação recebida após o envio da
mesma. Em seguida, o solicitante deve se dirigir a uma AR indicada pela AC sob a qual o
certificado foi solicitado, munido dos documentos exigidos para comprovação dos atributos de
identificação constantes do certificado.
Para efetuar a solicitação a AR deve:
Validar as informações contidas no Termo de Titularidade e, se for o caso, do
Termo de Responsabilidade do solicitante;
Requisitar a assinatura por parte do solicitante e dos agentes de registro
segundo os Termos de Responsabilidade e de Titularidade;
Efetuar a autenticação do agente de registro, responsável pelas solicitações de
emissão e de revogação de certificados, mediante o uso de certificado digital com
requisitos de segurança equivalentes aos de um certificado de nível A3;
Comprovar os atributos de identificação constantes do certificado, conforme
citado no registro inicial;
Prover a aprovação do Certificado Digital pelo agente de registro;
Entregar uma via do Termo de Titularidade e, se for o caso, do Termo de
Responsabilidade para o solicitante do certificado;
Verificar o completo e correto preenchimento da solicitação do certificado;
Disponibilizar o certificado para instalação pelo solicitante, após a aprovação.
3.2.

Revogação de Certificado

A AR vinculada à AC que emitiu o certificado, também pode revogá-lo de ofício ou a pedido,
sendo obrigatoriamente revogado nas seguintes situações:
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Quando constatada emissão imprópria ou defeituosa do certificado;
Quando for necessária a alteração de qualquer informação constante no mesmo;
No caso de extinção, de dissolução ou de transformação da AC que assinou o
certificado;
No caso de comprometimento ou de suspeita de comprometimento da chave
privada correspondente à pública contida no certificado, ou de comprometimento de
sua mídia armazenadora;
No caso de falecimento do titular, pessoa física;
No caso de mudança na razão ou na denominação social do titular no caso de
pessoas jurídicas;
Quando a revogação é feita a pedido do solicitante, ele deve preencher um
formulário pedindo a revogação, no qual informará a senha de revogação ou deverá
comparecer pessoalmente à AR.
Comprometimento da Chave Todas as ocorrências de comprometimento ou de
suspeita de comprometimento de chaves devem ser submetidas à AR por escrito, além
do que uma solicitação de revogação deve ser submetida aos moldes já descritos. O
relato deve incluir o nome do titular do certificado e as circunstâncias sob as quais o
comprometimento ocorreu.
3.3. Validação da identidade de uma Organização (Resolução nº 8, item 3.1.8 (Brasil
(2001f)))
A confirmação da identidade de uma pessoa jurídica é feita mediante consulta às bases de dados
da SRF e mediante a presença física do titular do certificado, responsável pelo seu uso e pela
apresentação dos seguintes documentos:
Registro comercial, no caso de empresa individual;
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais ou civis, e, no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
Prova de inscrição no Cadastro Específico do INSS (CEI), se aplicável;
Durante a solicitação de certificado e-CNPJ é realizada consulta à situação
cadastral do CNPJ junto ao cadastro da SRF. Se o CNPJ estiver INAPTO,
CANCELADO ou SUSPENSO
situações que impedem o fornecimento do
certificado - a solicitação não é enviadas para a AC;
A pessoa física Titular do Certificado deve ser também identificada, na forma
descrita no item 3.4.
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3.4. Validação da Identidade de um Indivíduo (Resolução nº 8, item 3.1.9)
A confirmação da identidade é realizada mediante a presença física do interessado, com base em
documentos de identificação legalmente aceitos e mediante consulta às bases de dados da SRF
para verificar a situação cadastral do indivíduo em relação a esse órgão. Caso esteja com o CPF
CANCELADO, ou seja, INEXISTENTE, a solicitação do certificado não será enviada à AC.
Deve, também ser apresentada uma foto recente e, no mínimo, os documentos a seguir descritos,
acompanhados de cópia:
Cédula de Identidade ou Passaporte se for estrangeiro;
Cadastro de Pessoa Física (CPF);
Comprovante de residência;
Número de Identificação Social
NIS (Cadastro do Programa de
Integração Social PIS, Cadastro do Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público PASEP ou Cadastro de Contribuintes Individuais INSS-CI),
se aplicável;
Cadastro Específico do INSS-CEI, se aplicável;
Título de eleitor, se aplicável.
Caso o solicitante seja incapaz, os documentos acima devem ser do responsável.
Nota: Entende-se por cédula de identidade as carteiras instituídas por lei, desde que contenham
foto e que a elas seja atribuída fé pública em todo o território nacional. Por exemplo, Carteira de
Identidade (CI) emitida pela Secretaria de Segurança Pública, Carteira Nacional de Habilitação,
CI Funcional, CI Identidade Profissional;
3.5.

Registro das operações efetuadas

Deve ser mantido um arquivo contendo o tipo e os detalhes da identificação utilizados em cada
caso.
Todas as solicitações de revogação, assim como as ações delas decorrentes, devem ser registradas
e armazenadas, por um período mínimo de seis anos, guardadas em local seguro, protegidas de
fatores ambientais como temperatura, umidade e magnetismo. Uma cópia de segurança (backup)
de todo o material deve ser armazenada em ambiente protegido e diverso, sendo conferida a cada
seis meses.
4. RESPONSABILIDADES
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A AR será responsável pelos danos a que der causa.
As ARs respondem juridicamente, com a solidariedade da AC a que está vinculada, pelos atos
praticados, indenizando integralmente os danos a que der causa, porém o valor da indenização
pode ser limitado quando o titular for pessoa jurídica.
4.1.

Responsabilidade Financeira
4.1.1. Indenizações devidas pela terceira parte (Relying Party) (Resolução nº 7
item 2.3.1)

A terceira parte (Relying Party) não é responsável perante a AC e a AR a ela vinculada, exceto na
hipótese de prática de ato ilícito. Essa terceira parte deverá indenizar a AC e/ou os titulares de
seus certificados pelos danos a que der causa, em decorrência de omissão ou de ação que não
estejam de acordo com a legislação aplicável.
4.1.2.

Relações Fiduciárias (Resolução nº 7 item 2.3.2)

A AC, ou a AR vinculada, indenizará integralmente os danos a que comprovadamente der causa.
Em situações justificáveis, pode ocorrer limitação da indenização, quando o titular do certificado
for pessoa jurídica.
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Anexo VII
NIST
Breve Comentário sobre os recentes ataques a funções de Hash e ao serviço
fornecido pelo SHA-1.
As funções de hash são largamente utilizadas para qualquer tamanho de mensagens para muitos
propósitos em criptografia, incluindo a assinatura digital.
Na conferência Crypto2004, pesquisadores anunciaram que havia um meio de quebrar algoritmos
hash, incluindo MD4, MD5, HAVAL-128, RIPEMD e o SHA-0. O padrão SHA-1, que vem
sendo utilizado desde 1994, quando substituiu o SHA-0, também foi analisado e foi encontrada
uma variante mais fraca que foi quebrada, porém a função SHA-1 completa não foi quebrada e
tampouco colisões foram encontradas. Os resultados apresentados indicam que a questão de
segurança, com relação ao algoritmo SHA-1, não seria problema neste momento, porém o NIST
planeja substituir o SHA-1 por funções hash maiores e mais fortes como SHA-224, SHA-256,
SHA-384 e SHA-512, até 2010.
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Anexo VIII
Carta do Grupo de Assinatura Digital ao Comitê Gestor do ICP-BRASIL.

Ao Senhor Swedenberger do Nascimento Barbosa
Coordenador do Comitê Gestor da ICP-BRASIL
Palácio do Planalto

Anexo IV Térreo

Brasília, DF
Prezado Senhor,
1. Com o intuito de se buscar a massificação da tecnologia de certificação digital nas
transações bancárias, os maiores bancos de varejo no País iniciaram estudos através da
constituição de Grupo Técnico.
2. Esse Grupo tem avaliado cenários para a certificação digital, mediante análise de
questões atinentes à instalação de pontos de Autoridades de Registro, conhecimento
da situação e do funcionamento de Autoridades Certificadoras, verificação do
mercado de cartões com chip para armazenamento de certificados e respectivas
leitoras e avaliação do impacto do uso de certificados no desempenho das transações
bancárias.
3. No que diz respeito às normas vigentes, foram identificados, inicialmente, os
pontos a seguir discriminados, que poderiam auxiliar os bancos na implantação
maciça da certificação digital:
a.
substituição da avaliação psicológica prevista no item 7.3.5 da Política de
Segurança da ICP - Brasil, pelo atestado de saúde ocupacional exigido pela
Norma Regulamentadora nº 7 da Portaria 3214/78, modificada pela Portaria nº 8
de 08/05/1996;
b.
estabelecimento de prazo máximo para aprovação, atualização e
divulgação, pelo ITI, de alterações em Políticas de Certificação PC e
Declarações de Práticas de Certificação DPC;
c.
solução para a restrição consignada no item 2.1.1 das resoluções da ICP,
que trata da associação entre os prazos de validade de certificados emitidos e o da
própria AC, com vistas a evitar a emissão de certificados com validade
decrescente e a concentração de renovação para o mesmo dia/mês, o que poderia
comprometer negocial e operacionalmente o processo de distribuição de grandes
volumes de certificados digitais, bem como sua aceitação.
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d.
conclusão das discussões relativas ao seguro, fundamental para
gerenciamento dos riscos operacionais;
e.
priorização do processo de homologação da interoperabilidade de cartões
com chip para armazenamento e processamento de certificados e respectivas
leitoras e aplicativos.
A Febraban acredita que a adoção de certificados digitais pelos bancos auxiliará na sua
popularização e na ampliação da cidadania digital.
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