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O Rio Grande do Sul e a
Certificação Digital

Agenda

• Visão do Gestor Público
• AC-RS
• ICP X EMV - Dois Mundos Distintos
• Núcleo de Aplicação de Certificação Digital em
Software - NAC
• Ações de e-Gov no RS
• Conclusões
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Visão Gestor Público

Importância
•

Possibilitar os plenos benefícios da TI
– Hoje “documento eletrônico” deve ser
convertido em “documento físico” para ter
validade;
– Tem duas despesas:
TI + custos do trâmite do documento físico
O TJRS economizou R$ 1,2 milhões em papel e
insumos de impressão com o fim do diário da
justiça e R$ 750 mil nas sessões de julgamento
informatizadas.
O Banrisul gastou aproximadamente R$ 3 milhões
em papel A4 em 2007.

Visão Gestor Público

Como o Estado pode se beneficiar
• Custos
C t O
Operacionais:
i
i
– Fluxo e armazenamento de documentos;
– Autorizações e Controle de despesas;
• Liberação e abastecimento de veículos

– Reduzir estrutura operacional de atendimento ao cidadão;
– Melhor aproveitamento dos investimentos;

• Otimizar arrecadação:
– Automatizar o recolhimento e a apuração;
• NF eletrônica

– Tempo de trâmite de processos;
– Auditoria, combate à fraude e sonegação;
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Visão Gestor Público

Custos Anuais de TI do Estado
9 R$ 120 milhões pagamentos do Estado para Procergs
9 R$ 49 milhões - Sefaz com estrutura própria

Mesmo com estes custos, toda a documentação gerada e
movimentada pela TI deve ser materializada:
impressa, assinada e armazenada;
Se investirmos um pequeno percentual do valor acima,
poderíamos agilizar processos e evitar a materialização dos
documentos, usando assim de forma plena os benefícios
proporcionado pela TI;
Ref:2006

Visão Gestor Público

Conclusões
• A Certificação Digital pode trazer grandes benefícios para o RS;
• Pode contribuir com a redução de custos e aumento da
arrecadação;
• O Estado gasta mais de R$ 200 milhões (ano) com informática e
continua tendo que imprimir, assinar e armazenar documentos;
• O Banrisul domina a tecnologia da certificação digital e este
modelo tecnológico serve de base para o Estado;
• Nos últimos 3 anos um grupo de técnicos de Estado estudou o
assunto e elaborou um projeto que deu origem a AC-RS.
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AC - RS
Autoridade Certificadora do Rio Grande do Sul

O que é a AC-RS
A AC-RS é um uma Autoridade Certificadora dentro da cadeia ICPBrasil.
A sua concepção é oriunda de um projeto realizado pelos três
poderes do Estado mais o TCE e MP, coordenado pelo executivo,
com a participação da Sefaz e o apoio técnico do Banrisul e
Procergs.
Seu objetivo é criar uma infra-estrutura
infra estrutura local que supra a demanda
atual e futura de certificados digitais para:
– Poderes Estaduais;
– Empresas Públicas e Privadas;
– Cidadãos em geral;

4

12/9/2008

Início do Projeto
•

•

•

Em 2004 a PROCERGS, a SEFAZ, o TJ,
Banrisul , depois a Assembléia Legislativa
TCE e MP formaram o Grupo de Estudos
em Certificação Digital;
O grupo, em conjunto com consultoria,
elaborou um Plano de Negócios para
criação da Autoridade Certificadora do
Rio Grande do Sul - AC-RS;
Em 18/07/2005 foram assinados dois
Termos de Cooperação Técnica,
envolvendo os três poderes do Estado e
o ITI;

Estrutura Proposta

AC - RAIZ

AR- BANRISUL
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Banrisul – Agente de registro:
1077 Pontos de presença:
p
ç
 419 Agências
 278 Postos de Atendimento
 380 Pontos Banrisul Eletrônico

 390 agências no RS
 97,4%
97 4% dos municípios
 97% do PIB do RS
 14 em Santa Catarina
 13 nos demais Estados
 2 no Exterior

Estrutura Organizacional
• Equivalente a ICP-Brasil
ICP Brasil
Comitê Gestor
Comitê Técnico
Presidente
Vice-Vice
Presidente
Assessoria
Técnica

Assessor em
Administração
de Empresas
ou Ciências
Econômicas (1)

Assessor em
Ciências
Jurídicas e
Sociais (1)

Assessor em
Ciências
Contábeis (1)

Assessoria
Administrativa

Assessores em
Ciências da
Computação (2)

Assessores (2)
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Metas da AC-RS - 2008
• Reestruturação do Comitê Gestor e Comitê Técnico;
• Aprovação do Regimento Interno do CG;
• Acordo ITI-UFRGS-ACRS para a criação no NAC
• Edital de contratação da PSS
• Orientação dos projetos de governo em certificação digital;
• Difusão da tecnologia de certificação digital no âmbito da administração
pública estadual e federal;
• Atuação como facilitador no processo de intercâmbio e uso de soluções
em certificação digital, modernizando a gestão pública do Estado;
• Emissão de certificados digitais da cadeira ICP-Brasil - AC-RS, no
cartão Banrisul-ACRS

Peculiaridades
Tipos de certificados previstos
pre istos para a AC-RS:
AC RS
• A1
– Para equipamentos e aplicações
– Validade de 1 ano
• A3
– Para pessoas físicas e jurídicas
– Validade de 3 anos
• Os certificados digitais emitidos pela AC-RS serão
armazenados no Cartão Banrisul Múltiplo – Banrisul é o
braço tecnológico do projeto AC-RS.
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Qual o Diferencial?

ICP e EMV
Dois Mundos Distintos

x
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Linux PC +
EMV L1 Reader +
EMV L2 Software

Cashiers
(PC + PINPad)

ATM
ATMs

Workstations

(PC + PC/SC smart
card reader)

EMV

Agências
Internet

ICP

Rede
Comercial
PC-based
WebTerminal
(PC + PIN Pad)

Workstations
(PC + PC/SC smart
card reader)

Transações EMV e ICP

Autonomous
Terminal
(FPOS)

Fatos Relevantes
IN 222 e 462 da SRF
Art. 2o – Ficam aprovados os leiautes de referência do Cartões Inteligentes
(smart cards), para armazenamento de certificados digitais e-CPF e e-CNPJ,
conforme modelo constantes, respectivamente, dos anexos I e II
Frente

Verso

9

12/9/2008

Fatos Relevantes
A Febraban emitiu um documento chamado “Assinatura Digital –
Recomendações Técnicas e Operacionais”, onde define a utilização
de certificados com raiz ICP e de equipamentos e sistemas
homologados pelo mesmo .
Em 27 de janeiro de 2005, a Febraban assinou um protocolo com a
Receita Federal e o ITI para incentivar a utilização do Certificado
Digital "e-CPF“ e "e-CNPJ" em Smart Card como padrão para
assinatura eletrônica de documentos e transações financeiras .O
Comitê de Certificação Digital está trabalhando FORTEMENTE para
isto!

As cartas circulares 3134 e 3234 do Banco Central estabeleceram
procedimentos e normas para a utilização de assinatura digital em
contratos de câmbio. Esta definida a utilização de Certificados
Digitais com raiz ITI para tal finalidade

Fatos Relevantes
 Hoje os cartões de crédito e débito (dinheiro de plástico) já

estão difundidos em todas as camadas da população;
 A pulverização demanda equipamentos pequenos,

portáteis e com capacidade de operar off line – espaço e
redução de custo em pequenas transações;
 O smartcard foi adotado em substituição ao tradicional

cartão com tarja magnética por atender as necessidades
de segurança e de transações mais baratas;
 O EMV é o padrão adotado mundialmente para o uso de

smart card em crédito e débito;
 Mais de 80% da rede de captura brasileira já migrou para o

EMV;
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Fatos Relevantes
 A Internet é parte do dia-a-dia
dia a dia de uma parcela significativa da

população bancarizada;
 O Internet Banking traz uma grande redução de custo

operacional;
 As compras realizadas neste canal estão em franca ascensã
 O crime organizado está cada vez mais ativo nesta área;
 A certificação digital – ICP– é um excelente meio de garantir

segurança e a integridade das transações;
 O certificado digital emitido em smartcard oferece segurança

simplicidade e praticidade;
 ICP-Brasil tem sustentação legal – MP 2002 EC32 /PL7316

Seria possível usar o EMV na Internet ou
o ICP p
para crédito e débito ?
 O Certificado Digital utilizado pelo ICP é padrão x.509, o

EMV utiliza um certificado com formato proprietário;

?

 O ICP normalmente utiliza senhas alfanuméricas, o que

não é suportado pela maioria dos equipamento EMV
das redes de captura;
 O certificado raiz do EMV é emitido pelo dono do

esquema (bandeira),
(b d i ) este
t raiz
i não
ã é reconhecido
h id pelas
l
aplicações que usam ICP;
 A comunicação entre o cartão EMV e o terminal, ocorre

segundo as normas EMV, no caso do ICP, utiliza-se o
CSP ou PKCS#11;
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E o BANRISUL?

Aplicações:
ICP (Certificação Digital) - Internet Banking
seguro;
EMV – Débito Banricompras e
Crédito MasterCard e VISA com chip;
Aplicações periféricas – Acesso corporativo à
estações de trabalho (Logon), Vales (Refeição e
Alimentação) e Saúde (IPERS);
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Um chip de 36 KB de EEPROM, com
cripto processador RSA embutido;
cripto-processador



Sistema Operacional multi-aplicação:
MULTOS, com capacidade de carga de
aplicações em campo;



Applet de Certificação Digital (Internet
ID) capaz de assinar transações com
criptografia RSA de 1024 bits;



Chaves Privadas do cliente são
individuais e nunca são expostas.

SISTEMA MULTOS

 Controla o acesso das aplicações
ao hardware do cartão (memória,
processador e cripto-processador);
 Máquina Virtual impede que uma
aplicação acesse a memória das
outras (firewall entre as aplicações);
EAL
7

 Possui certificação ITSEC L6 /
Common Criteria EAL 7;

13

12/9/2008

SISTEMA MULTOS
MULTOS Key
M
Management
t
Authority
(KMA)



O processo de habilitação do cartão e
carga de aplicações é feito através de
uma Entidade Certificadora (CA)
internacional: o MULTOS KMA;



Um cartão MULTOS só passa a funcionar
depois que o Emissor solicitar dados de
habilitação e um Bureau carregar esses
dados;
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Entendendo o Cenário

EMV

EMV

EMV

EMV

EMV

EMV

ICP

ICP

ICP

ICP

ICP

ICP

PLANO DE AÇÃO – FASE 1 (1° sem 2008)
D fi i ã d
i
t d
RS
Definição
de llocall d
de ffuncionamento
da AC
AC-RS;
Montagem da equipe mínima / básica;
Alocação de recursos necessários;
Alocação de verba e forma de uso;
Formalizar apoio da PROCERGS e do BANRISUL;
Verificar apoio de outros órgãos;
Reorganização do COGEST;
Reorganização do COTEC
Montagem do Planejamento Estratégico da AC-RS;
Formalização das parcerias em nível de governo do estado
envolvendo todos os poderes;
Formalizar as demais parcerias com as entidades;
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PLANO DE AÇÃO – FASE 2 (2° sem 2008)

Ocupação do espaço físico;
Alocação da equipe de trabalho;
Definição dos papéis e atividades;
Funcionamento do COGEST em regime;
Funcionamento do COTEC em regime;
Retomar processo de contratação da PSS –
1. Aceite Final do Edital
ç do Edital
2. Publicação
Formalizar com o Banrisul o processo de cooperação técnica envolvendo
fornecimento do cartão com “chip”;
Formalizar com o Banrisul o processo de implantação da AR;
Formalizar com a Procergs o processo de implementação de aplicaçõe
que usem certificação digital em nível de estado;
Formalizar parcerias com outras instituições – ITI, UFRGS, etc.

PLANO DE AÇÃO – FASE 3 (2009)

Efetivação do contrato da PSS;
Funcionamento da PSS em regime;
Funcionamento provisório da PSS como AR;
Implementação efetiva da AR - Banrisul;
Início da emissão dos primeiros certificados;
Início de campanhas de conscientização e treinamento;
Definição de cronograma de disponibilização de serviços públicos
utilizando certificação digital;

16

12/9/2008

IMESP - NEGOCIAÇÃO
CARACTERÍSTICAS
• IMESP- Imprensa Oficial do Estado S.A. - IMESP
– Sociedade por ações;
– Objeto da Lei 11.455/03 – que altera a lei 228/74: ... Artigo 2º:
• V- prestar serviços de certificação digital para os poderes Executivo, legislativo
e Judiciário da União, Estados e Municípios, e demais entidades de interesse
público;
úbli

• AC-RS: Pessoa Jurídica de Direito Público Interno;
– Vinculada à SEFAZ

• Sugestão do ITI – negócio entre governos estaduais;

IMESP - NEGOCIAÇÃO
EXPERIÊNCIAS:

• IMESP – é credenciado como AC de 1º nível e como PSS
junto à ICP-Brasil;
• Contratos e Convênios de Cooperação Técnica com
SEFAZ/SP e PRODAM - Empresa de Tecnologia da
Informação e Comunicação do Município de SP
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IMESP - NEGOCIAÇÃO
AC-Raiz (ITI)

AC-RS Normativa

AC

Convênio

AC-RS Emissora - PSS

Imesp - ACRS

AC

Contrato

AR BANRISUL

ACRS – AR
BANRISUL

Ações de e-Gov no RS
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Implementações Consolidadas
TRIBUNAL DE JUSTIÇA RS
– Sistema informatizado de julgamento de processos com
assinatura digital de acórdãos e despachos de
admissibilidade para Tribunais Superiores - desde 2004
- igualou o número de processos que entram aos que
são julgados;
– Publicação do Diário da Justiça Eletrônico, que até
março de 2007 era impresso diariamente com cerca de
250 páginas. A versão online possibilitou uma
diminuição de gastos com tinta e papel de
aproximadamente R$ 2 milhões anuais.

Implementações Consolidadas
SECRETARIA DA FAZENDA
• – Nota Fiscal Eletrônica – RS mantém ambiente SEFAZ VIRTUAL – serve
de contingência nacional

• Hoje são mais de 5 milhões de documentos eletrônicos emitidos no
Brasil;

Fonte portal SEFAZ, 2008, notícias
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Implementações Consolidadas (cont.)
PROCERGS
• Componentes de infra-estrutura: autenticador (portal SOE) , RDA –
Repositório de Documentos Assinados, Assinador de
documentos, verificador de assinaturas digitais

FEPAM
•Fundação Estadual de Proteção Ambiental, desde janeiro de 2006,
já emite Licenças (Prévia, de Instalação e de Operação),
Autorizações, Declarações e Certificados com assinatura digital

Implementações Futuras
• SEFAZ –
– Pagamentos por ofício, usando assinatura digital e repositório de
documentos assinados (fase piloto);
– Documentação eletrônica do processo de empenho, liquidação e
pagamento de despesas;

• DETRAN RS – Implementação do serviço de troca de endereço de
entrega do CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo,
representando cerca de 13.000 transações/mês.
• CIENTEC
• Assinatura Digital de Laudos Técnicos de Análises, Testes e
Ensaios –+ de 60.000 por ano.
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Implementações Futuras (Cont.)
• ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA: Sistema de tramitação de proposições com
encadeamento de atos sistematizados visando a elaboração de emendas à
Constituição, leis complementares e ordinárias, decretos legislativos e
resoluções;

• PROCURADORIA GERAL DO ESTADO: Sistema para representações
judiciais eletrônicas – emissão de 300 CD para os procuradores;
• IPERGS – Instituto Previdenciário do Estado: atualização dos cadastros e
marcação de exames com autorização prévia;
• BANRISUL – Assinatura de contratos de câmbio, assinatura de contratos
de crédito em geral (CPB, CDC), atualização de cadastro

Implementações Futuras (Cont.)
• PROCERGS:
Projeto IPC – Fácil:
• Conjunto de componentes e ferramentas multi-plataforma para
facilitar o uso de certificação digital ICP-Brasil. É uma solução
completa de segurança e 100% nacional.
• criptografia
p g
para o segmento
p
g
corporativo
p
IMPORTÂNCIA: Alavancar a AC/RS através das aplicações
desenvolvidas pelo PROCERGS com uso dos componentes
resultantes deste projeto;
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BUSCA DA CONVERGÊNCIA
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Aplicações

Obrigado
Obrigado.

Perguntas e Considerações
www.ac.rs.gov.br

jorge_krug@banrisul.com.br
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NAC - RS
Núcleo de Aplicação de Certificação Digital em
Software

O que é:
• Formação de um núcleo de tecnologia em software que
promova a difusão e facilite a adoção da certificação digital
pelos órgãos da administração pública, propagando o uso
desta tecnologia para os sistemas da iniciativa privada e
incentivando o seu desenvolvimento no meio acadêmico.
•

Melhorar a qualidade
q alidade do serviços
ser iços públicos prestados aos
cidadãos, reduzir custo e aumentar a integração entre os
diferentes poderes públicos.

26

12/9/2008

LEA – USP 29/11/2004
Primeiro Laboratório de Ensaios
e Auditoria – LEA,
LEA numa parceria
do ITI com o Laboratório de
Sistemas Integráveis – LSI da
Escola Politécnica da USP.

ITI
COMITÊ GESTOR
ICP-BRASIL

SALA COFRE - UFSC 15/03/2006
O ITI repassou para UFSC R$ 4,5 milhões
destinados à execução do ambiente seguro,
(SALAS COFRE) A importância
i
tâ i por
complementar o projeto João de Barro, e
viabilizar a formação de massa crítica e de
profissionais e capacitados nas áreas de
criptografia, segurança de informação
e infra-estrutura de chaves públicas.

NAC
C - RS
S

ITI

AC-RS
Gestão

Núcleo de
Aplicação de
CD em
Software

Universidade

Supervisão

Operacionalização

Distribuição

Interessados em
certificação digital

Fundação
universitária

Empresas
contratadas

O Governos Federal se
propõe a aportar R$ 5 milhões
no projeto do
NAC.
Já aportou
t R$ 160 milil em
2006/2007.

Outras
entidades

Órgãos
públicos
Empresas
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Assinatura do Protocolo de Intenções
E
Evento
t realizado
li d em 23 d
de jjaneiro
i de
d 2008,
2008 no salão
lã nobre
b d
do B
Banrisul
i l.
Novo
marco
em
inovação
tecnológica no Rio Grande do Sul:
pela primeira vez no Estado, um
documento eletrônico foi firmado
com assinaturas digitais dos
representantes
t t
d
das
i tit i õ
instituições
envolvidas no projeto.

• Presidente ITI
• Secretário SEFAZ RS
• Presidente Banrisul
• Reitor da UFRGS
• Presidente da Procergs
• Presidente da ACRS

Núcleo de Aplicação de Certificação Digital em
Software

Justificativa

Objeto – Metas
Pessoas
Processo
Tecnologia

Diretrizes
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Justificativa
• A base instalada de sistemas aplicativos necessita de maior
segurança no seu controle de acesso e na sua operação. A
certificação digital vem ao encontro desta necessidade. Mas a
sua adoção exige modificações significativas, demandando
custos, alocação de mão-de-obra especializada e tempo de
desenvolvimento.
• A racionalização desse esforço pode ser alcançada através
do uso de metodologia, padrões e ferramentas específicas para
esse fim.

Metas – Grupo 1
•

Preparação de mão-de-obra especializada no
desenvolvimento de sistemas aplicativos com
certificação digital.
•
•
•
•
•

Treinamento em certificação digital.
Elaboração de material didático.
Criação
ç de instalações
ç
e infra-estrutura tecnológica
g
p
para
treinamento.
Inclusão da certificação digital no currículo dos cursos de
graduação em tecnologia, administração e direito.
Criação de curso de especialização e extensão em nível de
pós-graduação, em Tecnologias e Desenvolvimento de
Sistemas com Suporte à Cerificação Digital.
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Metas – Grupos
•

Preparação de mão-de-obra especializada no desenvolvimento de sistemas
aplicativos com certificação digital.

•

Definição de metodologia para o desenvolvimento e conversão dos sistemas
aplicativos

•

Promoção da interoperabilidade entre componentes e sistemas e entre
sistemas.

•

Criação de componentes reutilizáveis para certificação digital.

•

Gerenciamento de sistemas aplicativos e componentes – Controle de
Versões

•

Gerenciamento de Sistemas aplicativos e componentes – Licenciamento de
Software.

•

Acompanhamento de adoção de metodologias de certificação digital.

Metas – Grupo 2
•

Definição de metodologia para o desenvolvimento e
conversão dos sistemas aplicativos.
•
•
•

Elaboração de metodologia para ambientes de desenvolvimento
tradicionais e baseados em orientação a objeto.
Disseminação através da reutilização de código
código.
Desenvolvimento de projeto piloto de conversão de sistemas.
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Metas – Grupo 3
•

Promoção da interoperabilidade entre componentes e
sistemas e entre sistemas.
•
•
•

Divulgação de padrões e documentos de apoio.
Elaboração de padrões complementares.
ç detalhada do comportamento
p
esperado
p
dos sistemas
Definição
aplicativos.
Desenvolvimento de ferramenta para validação da estrutura de
arquivos assinados .
Verificação e estabelecimento de compatibilidade entre diversos
CSP.

•
•

Metas – Grupo 4
•

Criação de componentes reutilizáveis para certificação
digital.
•

Construção dos componentes:
– Autenticação de usuários.
– Assinador digital.
– Verificador
V ifi d d
de assinatura
i t
di
digital.
it l
– Controle de carimbos de tempo.
– Gerenciamento de documentos assinados.
– Armazenamento e recuperação de documentos assinados.
– Administração de permissões e autorizações.
– Fluxo de documentos.
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Metas – Grupo 5

•

Gerenciamento de sistemas aplicativos e componentes
– Controle de Versões
•
•
•
•

Definição de ferramenta para disponibilização de componentes.
Alocação de ambiente de armazenamento.
Definição de ferramenta de gerenciamento.
Definição dos objetos de gerenciamento e do controle de
versão.

Metas – Grupo 6
•

Gerenciamento de Sistemas aplicativos e componentes
– Licenciamento de Software.
•

Definição e implantação de ferramenta para controle de
licenciamento de software.

•

Definição de um modelo de funcionamento e uma arquitetura
para o sistema de controle de licenças.
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Metas – Grupo 7
•

Acompanhamento de adoção de metodologias de
certificação digital.
•

Não basta definir uma forma padrão de integrar processos
de certificação digital aos processos já existentes (META –
GRUPO 2)
2). É também fundamental acompanhar esses
processos, visando garantir a aderência às
recomendações metodológicas.

Diretrizes
• Ad
Adotar
t as melhores
lh
práticas
áti
utilizadas
tili d na á
área;
• Ter aderência à tecnologia atual e aos padrões de
mercado;
• Seguir os padrões internacionais e as normas do ITI,
BACEN, e-PING e outros;
• Garantir o envolvimento de universidades e empresas
públicas e privadas;
• Utilizar pesquisas universitárias como base de inovações
tecnológicas;
• Melhorar a performance das aplicações;
• Melhorar a segurança operacional de dados e de acesso
às aplicações;
• Permitir a portabilidade para outras plataformas;
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NAC - Infra-estrutura
Laboratório de Certificação Digital:
• junto ao Instituto de Informática da
UFRGS
• equipamentos (servidores, etc)
• softwares
• equipe de pelo menos 32 técnicos e
bolsistas
• supervisão de um grupo de pelo
menos 10 pesquisadores do Instituto
• salas para treinamento
• suporte às atividades de pesquisa e
desenvolvimento

NAC – Situação Atual
Resultados:
esu tados
• Reunião com Representantes do ITI - Sr. Maurício Coelho, na Procergs;
• Interesse do ITI em aproximação da AC-RS através do NAC;
• Projeto deverá ser executado do II semestre de 2008 ao II semestre de 2010;
• Priorizar Grupos 1,2 3 e 4;
• Foco em Opensource e ICP-Brasil;
• Por motivo de restrições orçamentárias, solicitação de diminuição dos custos gerais
– sem prejudicar projeto original;
• Reenvio da proposta com orçamento pela UFRGS;
• Desembolso previsto pra maio/08 se limitações e restrições acordadas entre ambas
partes.

** Especialmente importante para os projetos Estruturantes do
Governo RS –e-GOV

34

