
Aumenta o uso das
assinaturas e certificados

digitais no País

Já é uma realidade o uso
da assinatura digital,
reconhecida por lei, que
permite a autenticação
dos clientes de forma
similar ao processo de
assinatura de
documentos em papel; e
da certificação digital
que implementa o
reconhecimento e a
validação dessa
assinatura, tal como nos
cartórios tradicionais
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-commerce, e-business, e-

governo, e-CPF, e-CNPJ já

são palavras bastante difun-

didas para quem usa a Inter-

net e os canais virtuais de re-

lacionamento para a realização de negó-

cios. Contudo, o grande problema está na

restrição deles em relação à validade jurí-

dica de algumas transações e às amea-

ças à segurança dos clientes e das em-

presas que essas tecnologias agregam.

Segundo a coordenadora do Grupo de

Trabalho de Certificação Digital da Fede-

ração Brasileira de Bancos (Febraban),

Francimara T.Garcia Viotti, o uso de assi-

natura digital, reconhecida por lei, permi-

te a autenticação dos clientes de forma

similar ao processo de assinatura de do-

cumentos em papel. "Já a certificação di-

gital implementa o reconhecimento e vali-

dação dessa assinatura, tal como nos car-

tórios tradicionais. Além de garantir segu-

rança, a assinatura digital apresenta no-

vas oportunidades de realização de negó-

cios, como novos serviços e produtos

bancários nos canais de auto-atendimen-

to e transações seguras entre empresas.

Incluindo incremento do comércio eletrô-

nico, processos jurídicos e administrati-

vos em meio eletrônico, obtenção e envio

de documentos cartorários e assinatura de

documentos. Até a celebração de contra-

tos sem a necessidade da presença física

e o trâmite de papéis", informa.

Duas decisões da Secretaria de Recei-

ta Federal (SRF) aceleraram o uso de assi-

naturas e certificações digitais no País. O

primeiro foi a assinatura do protocolo en-

tre a Federação Brasileira de Bancos (Fe-

braban), a Secretaria da Receita Federal

(SRF) e o Instituto de Tecnologia da Infor-

mação (ITI) para a utilização da certifica-

ção digital na assinatura de documentos

eletrônicos e transações bancárias, dando

preferência ao padrão e-CPF/e-CNPJ, tipo

A3, que prevê o uso de smart cards (cartão

com chip). O segundo foi a norma da Re-

ceita Federal que obriga às empresas com

receita bruta anual superior a 30 milhões

de reais a entregarem a Declaração de Dé-

bitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)

pela Internet, com o uso de assinatura di-

gital. A nova norma atingiu cerca de 10 mil

companhias brasileiras.

Desde janeiro deste ano, a SRF habi-

litou um total de 30.584 certificados digi-

tais (sendo 15.627 e-CPFs; e outros

14.957 e-CNPJs). Esse número, segundo

a SRF, já superou a emissão de certifica-

dos digitais registrados durante todo o ano

passado. A partir do protocolo, há o re-

gistro de uma média de 3 a 4 mil pedidos

de e-CPFs ao mês, além de 10 mil con-

tratos de procuração assinados por meio

da Internet e, segundo a SRF, a velocida-

de de crescimento desses pedidos é ex-

ponencial. Para suportar essa avaliação,

há um projeto para entregar mais 25 mil

certificados aos seus funcionários e a SRF

detectou um movimento ascendente em

categorias especialmente atingidas pelos

regulamentos que são os contadores e os
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profissionais financeiros das empresas. O

Conselho Regional de Contabilidade

(CRC-SP) está se preparando para a emis-

são de até 450 mil certificados, entre con-

tadores e empresas, até 2006. Essa esti-

mativa se baseia no fato de que as exi-

gências da SRF quanto à entrega obriga-

tória do DCTF Digital vai se estender à

empresas de menor receita bruta. Mais e

mais empresas farão suas declarações por

intermédio das certificações digitais e os

profissionais ligados a ela deverão acom-

panhar esse movimento.

Na opinião de Francimara, a vanta-

gem do padrão é que o CPF e o CNPJ
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são básicos na abertura de contas nos

bancos. Além disso, o certificado será ar-

mazenado em um cartão, um formato que

os clientes estão acostumados a utilizar.

O certificado digital terá validade por três

anos e utilizado em transações eletrôni-

cas com qualquer empresa que aceite o

padrão Infra-estrutura de Chaves Públi-

cas Brasileira (ICP-Brasil) nas transações

com bancos, SRF e órgãos governamen-

tais. "Os bancos habilitados atuarão

como Autoridades Registradoras (AR),

onde o cliente pode solicitar o seu e-CPF

ou e-CNPJ. Cabe ao banco identificar o

cliente e providenciar junto à Autoridade
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Certificadora (AC) credenciada na Receita

Federal e homologada na ICP-Brasil a

emissão do certificado. A assinatura do

protocolo inicia a massificação do uso

dos certificados digitais para facilitar a

vida do cidadão, permitindo ao cliente de

vários bancos utilizar os serviços de to-

dos com apenas uma certificação Os

custos já estão em baixa. Hoje é possí-

vel adquirir o kit Cartão e Leitora de smar-

tcards por um quarto do preço oferecido

no começo de 2004. As Autoridades Cer-

tificadoras estão realizando estudos para

maior redução de custos, com base na

expectativa dos bancos de emitirem 500

mil certificados no primeiro ano", garan-

te a coordenadora.

Desta maneira, os bancos brasileiros

estão emitindo paulatinamente os cartões

com chip com o número do CPF de cada

cliente. O cartão traz uma certificação di-

gital reconhecida pelo ICP-Brasil. Assim,

todo correntista terá uma certificação digi-

tal para seu número de CPF, com total va-

lidade legal (a mesma da assinatura pes-

soal), substituindo com muitos benefícios

o antigo CPF de papel. Para começar, o

correntista poderá apresentar Imposto de

Renda e outras declarações legais munido

apenas de seu smart card. Poderá ainda

assinar eletronicamente contratos e enco-

mendas, dando validade jurídica aos seus

atos na Internet, e muitos outros usos. A

segurança das transações eletrônicas tam-

bém ganha um salto de confiabilidade, pois

o smart card fornece uma plataforma físi-

ca, somando-se aos conhecidos sistemas

de códigos, multiplicando a dificuldade de

tentativas de fraudes.

O padrão A-3 de segurança, inerente

ao smart card, determina que um par de

chaves ou instruções em código seja ge-

rado e armazenado dentro de um cartão

inteligente ou USB Token. A chave públi-

ca é enviada a uma Autoridade Certifica-

dora (instituição credenciada pelo ICP-

Brasil) pela Internet. A outra, a chave pri-

vada, é armazenada e protegida por nova

senha de acesso. Essa combinação de

chaves só pode ser gerada ou processa-

da no smart card criando, assim, um pa-

drão de segurança e preservando a máxi-

ma eficiência e velocidade que as transa-

ções eletrônicas trazem.

Regulamentação
Hoje o comércio eletrônico se vale da

regulamentação que foi estabelecida pela

medida provisória 2.200-2 de 2001, que

estabelece a validade jurídica da assina-

tura digital e cria a ICP-Brasil. Na Câmara

dos Deputados, tramita o Projeto de Lei

7316/02, que trata da certificação e assi-

natura digital, que procura complementar

e atualizar os termos técnicos em relação

ao que foi padronizado em outros países.

E como entender o processo?

O Comitê Gestor da Infra-Estrutura de

Chaves Públicas Brasileira aprovou em 21

de outubro de 2004, por meio da Resolu-
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ção n° 36 de 21/10/2004, o regulamento

para homologação de sistemas e equipa-

mentos de certificação digital no âmbito da

ICP Brasil. O Instituto Nacional de Tecno-

logia da Informação (ITI), enquanto Autori-

dade Certificadora Raiz da ICP Brasil, será

responsável pela condução desses proces-

sos. Segundo a Resolução, as mídias que

armazenam os certificados digitais e res-

pectivas leitoras, além dos sistemas e equi-

pamentos necessários à realização da cer-

tificação digital, deverão obedecer a pa-

drões e especificações técnicas mínimas,

a fim de garantir a sua interoperabilidade e

a confiabilidade dos recursos de seguran-

ça da informação por eles utilizados.

Pelo regulamento são passíveis de

homologação mídias como tokens cripto-

gráficos e smart cards, sistemas como de

assinatura eletrônica, de autenticação de

assinatura, de autoridades certificadoras

e de registro, e equipamentos como os de

HSM, sincronismo e carimbo de tempo,

entre outros. Os produtos homologados

por esse processo terão um laudo de con-

formidade emitido e utilizarão o selo de

homologação e seu correspondente nú-

mero de identificação.

A padronização desses dispositivos

facilitará a inserção do Brasil em acor-

dos internacionais relativos a certifica-

ção digital, além de manter a aderência

aos Padrões de Interoperabilidade de

Governo Eletrônico - ePING e ajudar a

massificar o uso da certificação, pois

entre outros aspectos poderá contribuir

para o barateamento dessa solução tec-

nológica. O Laboratório de Ensaios e

Auditoria (LEA) é a entidade contratada

para realizar os ensaios exigidos nas

avaliações de conformidade e emitir os

laudos correspondentes, que darão sub-

sídio ao ITI para a homologação ou não

do objeto avaliado. O laudo de confor-

midade trará informações quanto à iden-

tificação e descrição do objeto avalia-

do, citação da legislação aplicada, de-

talhamento de todos os requisitos ava-

liados e os resultados obtidos, identifi-

cação dos requisitos obrigatórios e op-

cionais para a homologação, apresen-

tação das discrepâncias encontradas,

ateste da conformidade ou não, além da

data e assinatura dos técnicos respon-

sáveis pelos ensaios.

Podem se credenciar como LEA enti-

dades que apresentarem qualificação ju-

rídica, qualificação como instituição de

pesquisa, capacidade técnica voltada ao

objeto da avaliação e capacidade de tra-

tamento sigiloso das informações.

Com tradição em desenvolvimento

de sistemas de segurança digital, prin-

cipalmente na área da saúde, o Labora-

tório de Sistemas Integráveis Tecnoló-

gico é o primeiro LEA contratado. Este

desafio foi apresentado ao LSI-TEC por

possuir qualificação interna para atuar

no processo, explica o professor da Es-

cola Politécnica da DSP e coordenador
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do LEA Marcelo Zuffo. "A atividade é

pioneira e relevante para o país, uma vez

que os subsídios técnicos repassados

pelo LEA e por pesquisadores contribui-

rão para aprimorar os padrões brasilei-

ros de segurança digital", ressalva Zu-

ffo. A equipe do LEA será formada por

15 profissionais oriundos do mercado e

de diferentes universidades que, com

dedicação integral e exclusiva, atuarão

no estabelecimento de modelos, na re-

alização de ensaios (testes) e na inter-

locução com o ITI.

Em resumo, a ICP-Brasil é composta

por uma cadeia de autoridades certifica-

doras, formada por uma Autoridade Cer-

tificadora Raiz (AC-Raiz), Autoridades

Certificadoras (AC) e Autoridades de Re-

gistro (AR) e, ainda, por uma autoridade

gestora de políticas (Comitê Gestor). O

Comitê Gestor da ICP-Brasil vincula-se

à Casa Civil da Presidência da Repúbli-

ca. É composto por cinco representan-

tes da sociedade civil, integrantes de

setores interessados, e um representan-

te de cada um dos seguintes órgãos: Mi-

nistério da Justiça; Ministério da Fazen-

da; Ministério do Desenvolvimento, In-

dústria e Comércio Exterior; Ministério do

Planejamento, Orçamento e Gestão; Mi-

nistério da Ciência e Tecnologia; Casa

Civil da Presidência da República e Ga-

binete de Segurança Institucional da Pre-

sidência da República. Compete-lhe, pre-

cipuamente, determinar as políticas a

serem executadas pela Autoridade Cer-

tificadora-Raiz, que é o Instituto Nacio-

nal de Tecnologia da Informação (ITI),

autarquia federal vinculada à Casa Civil

da Presidência da República.

As Autoridades Certificadoras são

entidades públicas ou pessoas jurídicas

de direito privado credenciadas à AC-

Raiz e que emitem certificados digitais

vinculando pares de chaves criptográfi-

cas ao respectivo titular. Nos termos do

art. 60 da MP 2.200/01, compete-lhes

"emitir, expedir, distribuir, revogar e ge-

renciar os certificados, bem como colo-

car à disposição dos usuários listas de

certificados revogados e outras informa-

ções pertinentes e manter registro de

suas operações". As Autoridades de

Registro também podem ser tanto enti-

dades públicas ou pessoas jurídicas de

direito privado credenciadas pela AC-

Raiz e sempre serão vinculadas opera-

cionalmente a determinada AC. Nos ter-

mos do art: 70 da MP 2.200-2, compe-

te-lhes "identificar e cadastrar usuários

na presença destes, encaminhar solici-

tações de certificados às AC e manter
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