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RESUMO

A  miniaturização  dos  dispositivos  eletrônicos,  o  aumento  do  poder  de 

processamento destes dispositivos aliado a necessidade do ser humano permanecer 

informado  a  qualquer  hora  e  em qualquer  lugar  foi  um dos  motivos  da  grande 

popularização dos dispositivos móveis. 

Com  o  avanço  dos  recursos  destes  dispositivos,  abre-se  a  possibilidade  de  se 

utilizar tecnologias como criptografia de chaves públicas, assinatura digital e demais 

aplicações da certificação digital,  motivando o desenvolvimento de ferramentas e 

aplicações nesta área.

Os  objetivos  deste  trabalho  são  aprofundar  o  conhecimento  sobre  conceitos  e 

padrões  de  assinatura  digital,  apresentação  de  dispositivos  com  suporte  a 

dispositivos criptográficos seguros, estudo das ferramentas e tecnologias disponíveis 

para o desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis.

Este  trabalho  apresenta  o  desenvolvimento  de  uma  ferramenta  para  assinatura 

digital  de  documentos  eletrônicos  na  plataforma  Java  ME.  A  ferramenta  almeja 

utilizar certificados no padrão brasileiro, inclusive em Smart Cards, para criação de 

assinaturas também no padrão brasileiro com uso de carimbo do tempo através de 

autoridades de carimbo do tempo.

Foram realizados testes práticos com a ferramenta em ambiente de simulação e em 

dispositivos  reais.  Com  estes  foi  possível  acessar  certificados  em  dispositivos 

criptográficos  seguros  e  em repositórios  nativos  dos dispositivos.  As  assinaturas 

geradas foram analisadas e apresentaram algumas restrições com a utilização de 

certificados X509 versão 3.

Palavras-chave: Assinatura  digital,  dispositivos  móveis,  ICP,  ACT,  Smart  Cards, 

Java ME.



ABSTRACT

The miniaturization of electronic devices, the increasing of the processing power of 

these devices combined with the human need to stay informed anytime, anywhere is 

why the great popularity of mobile devices.

With the development of the resources of these devices, opens up the possibility of 

using  technologies  such  as  public-key  cryptography,  digital  signature  and  other 

applications  of  digital  certification,  motivating  the  development  of  tools  and 

applications in this area.

This paper is aimed at deepening the knowledge about concepts and standards of 

digital  signature,  presentation  of  devices  with  support  for  secure  cryptographic 

devices,  study of  tools  and technologies available  for  developing applications  for 

mobile devices.

This  work  presents  the  development  of  a  tool  for  digital  signature  of  electronic 

documents in the Java ME platform. The tool aims to use certificates in Brazilian 

standard,  including  at  Smart  Cards,  to  create  signatures  also  in  the  Brazilian 

standard using the time stamp by time stamp authorities.

Practical tests were performed with the tool in the simulation environment and in real 

devices.  With these was able  to  access certificates in  cryptographic  devices and 

secure repositories of native devices. The signatures generated were analyzed and 

presented some restrictions to the use of X509 version 3 certificates.

Keywords: Digital signature, mobile devices, PKI, TSA, Smart Cards, Java ME.
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1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento das tecnologias sem-fio e da Internet trouxe o poder das 

comunicações para as mãos dos usuários através de vários tipos de dispositivos 

móveis.  O  avanço  das  comunicações  sem-fio  influência  muitos  aspectos  da 

sociedade,  como  o  gerenciamento  de  negócios,  operações,  comportamento  de 

compra  do  consumidor,  estratégias  de  marketing,  troca  de  informações  e 

comunicações pessoais [AUT 06].

O crescente e dinâmico desenvolvimento tecnológico, ao criar novas formas 

de contrato, novas transações econômicas e jurídicas, trouxe a necessidade de uma 

atualização legislativa, moderna e compatível com a realidade cotidiana, a fim de 

garantir  a segurança que a sociedade exige, ou seja,  garantir  a validade de tais 

transações [MEL 07]. 

No Brasil a Medida Provisória n° 2.200, de 02 de agosto de 2001, instituiu a 

Infra-estrutura  de  Chaves  Públicas  Brasileira  que  é  um  conjunto  de  entidades, 

padrões técnicos  e  regulamentos,  elaborados  com o  objetivo  de  regulamentar  a 

validade jurídica de documentos e transações eletrônicas.

Para que os documentos eletrônicos sejam técnica e juridicamente seguros é 

necessário  que  eles  sejam assinados  e  datados  digitalmente,  o  que  garante  os 

requisitos  de  segurança:  integridade,  autenticidade,  irrefutabilidade  e 

tempestividade. A confiabilidade dos documentos eletrônicos também depende da 

plataforma computacional [BAL 01].

O Comitê Gestor da Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) 

aprovou dia 16 de dezembro de 2008, os padrões de geração, armazenamento e 

verificação de Assinatura Digital. O objetivo é regulamentar os formatos que deverão 

ter  as  assinaturas  digitais  para  que  quando  forem geradas  em um determinado 

sistema,  em  dado  instante,  possam  ser  compreendidas  e  validadas  por  outro 

sistema, garantindo a interoperabilidade [ITU 01].
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Dia  19  de  novembro  de  2008,  o  Comitê  Gestor  da  ICP-Brasil  aprovou  a 

regulamentação do Carimbo do Tempo que possibilita  chancelar  os  documentos 

eletrônicos, assinados digitalmente, com a hora legal brasileira. Agora está aprovado 

tanto  o  modelo  técnico,  como  o  de  negócios,  que  inclui  os  critérios  de 

credenciamento, tarifas e seguro. O próximo passo é publicar a regulamentação do 

Carimbo do Tempo no Diário Oficial da União [ITU 02].

Existem  iniciativas  como  o  projeto  Crypthing  que  pretende  desenvolver 

softwares criptográficos para utilização corporativa, governamental e pessoal dentro 

do contexto da ICP-Brasil sob a licença GNU General Public License [SPE 01] e o 

Bry Signer versão gratuita que suporta a utilização de certificados digitais ICP-Brasil 

para geração e verificação de assinaturas digitais [BRY 02]. No entanto não há no 

mercado  um  software  de  código  livre  ou  gratuito  que  possibilite  a  criação  de 

assinaturas digitais  em dispositivos  móveis  de acordo com as especificações da 

ICP-Brasil.

Este trabalho propõe um sistema de assinatura e datação de documentos 

eletrônicos  em dispositivos  móveis  com utilização  de  hardwares  criptográficos  e 

carimbo do tempo. O projeto leva em consideração os requisitos para assinatura 

digital especificados na legislação brasileira.

1.1 JUSTIFICATIVA

Soluções  de  assinatura  digital  trazem  tecnologia  e  procedimentos  que 

reduzem drasticamente a burocracia e o fluxo de documentos físicos em empresas e 

instituições  de  todos  os  segmentos.  Se  por  um  lado  assinar  documentos 

digitalmente reduz a burocracia nas empresas, por outro, o processo de assinatura 

digital ainda exige que o usuário tenha acesso a um computador para que possa 

realizar a assinatura.

A  possibilidade  de  alavancar  a  tecnologia  de  assinatura  digital,  utilizando 

dispositivos  móveis  como  celulares  e  PDA’s,  para  assinatura  de  documentos 
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eletrônicos  é  extremamente  útil  para  agilizar  processos  e  reduzir  ainda  mais  a 

burocracia e tramite de documentos.

“Segundo a International Telecommunication Union, existem mais de 

3,3 bilhões de celulares no mundo. Tendo em vista que segundo a revista  

Veja [3], a população mundial em 2009 seria algo em torno de 5,6 bilhões de 

pessoas conclui-se facilmente que a média de celulares no mundo ultrapassa  

1 celular para cada dois habitantes.

No  Brasil,  segundo  as  Nações  Unidas[4]  em  2004  existiam  59,8  

celulares  para  cada  100  habitantes.  Para  se  ter  uma  idéia  do  que  este  

número  representa,  podemos  comparar  que,  ainda  segundo  as  Nações 

Unidas[5], também em 2004 o número de computadores no Brasil era de 10,7  

para cada 100 habitantes. Ou seja, o número de pessoas que possuíam um 

celular naquele ano era quase 5 vezes maior que o número de pessoas que 

possuíam um computador, mostrando que este tipo de dispositivo móvel é  

mais acessível.” [TEC 01]

Com os dados da pesquisa citada acima se percebe o grande potencial do 

mercado de dispositivos móveis.

“A crescente disponibilidade de planos a preço fixo de transmissão de  

dados, de parte das operadoras de telefonia móvel, em lugar das tarifas por 

minuto que anteriormente desencorajavam o uso da Internet,  bem como a 

melhora  dos  browsers  disponíveis  em  celulares  e  a  oferta  de  serviços  

otimizados por empresas como o Google, vêm estimulando o crescimento.”  

[EST 01]

A  segunda  pesquisa  citada  constata  o  aumento  do  uso  da  internet  nos 

dispositivos  móveis.  Os  fatos  constatados  nas  pesquisas  demonstram  a 

necessidade do desenvolvimento de aplicações para plataformas móveis.

1.2 MOTIVAÇÃO

Em março deste ano foi apresentado o projeto de lei PL-4805/2009 com a 

finalidade de permitir a subscrição de projetos de lei de iniciativa popular por meio de 

assinaturas  eletrônicas  e  da  rede mundial  de  computadores.  Este  projeto  de  lei 

prevê a implementação de um sistema de coleta de assinaturas digitais.
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A  empresa  Bry  Certificação  Digital  possui  uma  solução  para  coleta  de 

assinaturas  digitais.  Este  trabalho  está  inserido  no  contexto  desta  solução, 

possibilitando  que  os  usuários  assinem  documentos  eletrônicos  em  dispositivos 

móveis, desta forma provendo maior mobilidade e praticidade ao processo de coleta 

de assinaturas digitais [BRY 01].

Outra possível  aplicação deste trabalho é a integração com gerenciadores 

eletrônicos  de documentos  (GED)  para  dispositivos  móveis,  com a finalidade de 

garantir  a  autenticidade,  a  integridade  e  a  validade  jurídica  dos  documentos 

eletrônicos utilizados.

O Departamento  de  Polícia  Rodoviária  Federal,  em busca da  eficiência  e 

otimização  de  suas  ações  nas  áreas  de  trânsito  e  policiamento,  desenvolveu  o 

“PROJETO  SISTEMAS  MÓVEIS”,  que  incorpora  atualmente  a  tecnologia  mais 

avançada para consulta, transmissão de dados e integração de sistemas, inclusive 

entre órgãos diversos da Administração Pública.

Através  de  um  Enterprise  Digital  Assistant  (EDA)  com  o  módulo  “Talão 

Eletrônico” instalado os policiais podem consultar os bancos de dados policiais e da 

Justiça.  Os dispositivos contam com uma versão do código de trânsito brasileiro 

através do qual é possível consultar os artigos e as penalidades previstas para cada 

tipo de infração. O sistema possibilita que sejam lavrados autos de infração que 

serão transmitidos on-line [ABI 08].

No  sistema atual  os  policiais  se  autenticam nos  dispositivos  por  meio  de 

usuário e senha. A assinatura digital e o carimbo de tempo podem ser utilizados 

para  aumentar  a  confiabilidade  no  sistema  assegurando  a  autoria  e  data  das 

autuações geradas.

1.3 OBJETIVOS

Esta  seção expõe os  objetivos  gerais  e  específicos  pretendidos com este 

trabalho de conclusão de curso.
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1.3.1 Objetivo Geral

Demonstrar os conhecimentos adquiridos no curso de graduação em ciências 

da computação na Universidade Federal de Santa Catarina através do estudo de 

teorias,  tecnologias,  analise  e  projeto  de  um sistema para  assinatura  digital  em 

dispositivos móveis compatível com as necessidades reais do mercado brasileiro na 

área de certificação digital.

1.3.2 Objetivos Específicos

• Aprofundar  o  conhecimento  sobre  os  principais  conceitos  e  padrões  de 

assinatura digital e carimbo do tempo;

• Apresentar o processo de certificação digital;

• Apresentar autoridades certificadoras e autoridades de carimbo do tempo no 

contexto da ICP-Brasil;

• Apresentar  dispositivos  móveis  com  suporte  a  dispositivos  criptográficos 

seguros embutido;

• Estudar as tecnologias e ferramentas para o desenvolvimento de aplicações 

em dispositivos móveis;

• Apresentar as funcionalidades criptográficas da plataforma Java ME;

• Propor  e  desenvolver  um  sistema  de  assinatura  digital  para  dispositivos 

móveis na plataforma Java ME;

• Propiciar o uso de hardwares e softwares criptográficos homologados pela 

ICP Brasil como smart cards e servidores de carimbo do tempo; e

• Incentivar o desenvolvimento de aplicações seguras em plataformas portáteis.
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1.4 TRABALHOS RELACIONADOS

Com o objetivo de analisar e compreender as características de sistemas de 

assinatura digital foi realizado um levantamento de trabalhos relacionados. Dentre as 

diversas  dissertações  encontradas  se  destacam  dois  trabalhos  “Software  para 

Assinatura Digital”  que apresenta uma proposta  de  um software  para assinatura 

digital utilizando a linguagem Java [SOU 05] e “Assinatura Digital de Documentos 

Eletrônicos na ICP-Brasil” que apresenta um estudo do uso de assinatura digital na 

ICP-Brasil e propõe soluções para problemas de interoperabilidade [MOE 08].

No contexto dos dispositivos móveis este trabalho se alinha com “Um Estudo 

Sobre as Tecnologias JAVA de Desenvolvimento de Aplicações Móveis” [PAL 07] e 

“Uma Ferramenta On Line para Obtenção de Certificados Digitais para Uso de Smart 

Cards em Aplicações Java ME” que apresenta uma solução para o processo de 

certificação digital em dispositivos móveis com utilização de smart cards [CAR 08].

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO

O  conteúdo  do  trabalho  está  dividido  em  cinco  capítulos.  Neste  primeiro 

capítulo  é introduzido o assunto tema do trabalho,  a justificativa,  a motivação,  o 

objetivo geral e os específicos.

O  Capítulo  2  -  Fundamentação  Teórica,  apresenta  a  fundamentação  das 

teorias  e  técnicas  envolvidas  no  projeto.  Criptografia,  assinatura  digital,  infra-

estrutura de chaves públicas, processo de obtenção de certificados digitais, carimbo 

do tempo e sistema de carimbo do tempo.

No Capítulo 3 – Levantamento Tecnológico, são estudados os dispositivos e 

tecnologias existentes no mercado. Dispositivos  móveis,  comunicação  entre 

processos, hardwares criptográficos seguros, protocoladora digital  de documentos 

eletrônicos, linguagens de programação, ambientes de desenvolvimento.

No  Capítulo  4  -  Protótipo  Desenvolvido,  é  exposta  a  solução  proposta, 

arquitetura, documentação e sistema desenvolvido.
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E  por  fim,  no  Capitulo  5  -  Conclusões,  são  apresentadas  as  conclusões 

obtidas com desenvolvimento do trabalho e sugestões para trabalhos futuros.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo apresenta uma revisão teórica sobre as bases tecnológicas que 

dão  segurança  ao  processo  de  assinatura  digital.  A  compreensão  dos  temas 

abordados  fundamenta  a  confiabilidade das aplicações criptográficas  vastamente 

utilizadas atualmente.

A seção 2.1 introduz os princípios básicos da criptografia. Em suas subseções 

serão apresentados os principais algoritmos de criptografia simétrica e assimétrica 

bem como suas aplicações.

Na seção 2.2 será detalhado o processo de assinatura digital introduzido na 

seção 2.1.2.

A seção 2.3 explica o que é carimbo do tempo, sistemas de carimbo do tempo 

e suas aplicações práticas.

A  seção  2.4  explica  o  que  é  uma infra-estrutura  de  chaves  públicas  e  o 

processo de certificação digital.

Por fim o seção 2.5 apresenta as conclusões obtidas com a revisão teórica 

realizada.

2.1 CRIPTOGRAFIA

A definição de criptografia  se  encontra  no  próprio  termo.  “Cripto”  vem do 

grego “Kryptos” que significa secreto e “grafia” também vem do grego “Graphein” e 

significa escrita. Desta forma, criptografia é a escrita secreta já a criptoanálise é o 

estudo de como comprometer (encontrar defeitos) os mecanismos da criptografia. 

Ambas combinadas formam a criptologia.
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Há mais de 4000 anos a criptografia já era utilizada para manter a privacidade 

na comunicação entre as pessoas. Através de cifragem e decifragem de mensagens 

trocadas entre si.

Cifragem é a transformação de dados semânticos em dados sem aparente 

significado com a utilização de um mecanismo criptográfico que faz uso de uma 

chave. Decifragem é o processo inverso que possibilita obter os dados originais a 

partir dos dados cifrados e de alguma chave.

2.1.1 Criptografia Simétrica

Os  mecanismos  criptográficos  que  fazem  uso  de  uma  única  chave  para 

realizar  os  processos  de  cifragem  e  decifragem  são  chamados  de  algoritmos 

criptográficos simétricos.

Estes foram os primeiros a serem elaborados pela sua simplicidade e são 

muito  utilizados  até  hoje  para  garantir  o  sigilo  de  informações.  Suas  principais 

vantagens  estão  em  conceitos  consolidados  há  séculos  e  ao  fato  de  serem 

computacionalmente eficientes.

O padrão de criptografia  simétrica mais usado atualmente é o DES (Data 

Encryption  Standart)  que  descreve  o  DEA  (Data  Encryption  Algoritm)  que  foi 

originalmente projetado para ser implementado em hardware. Cifra blocos de 64 bits 

e usa uma chave de 54 bits [NIS 01]. Maiores detalhes de sua especificação podem 

ser encontrados no padrão atual FIPS 46-3 publicado no site do instituto nacional 

americano de padrões e tecnologia (NIST).

O grande problema está no compartilhamento da chave.  Considerando as 

partes envolvidas devem conhecer a chave se torna difícil manter o sigilo em um 

ambiente de larga escala como a internet.

2.1.2 Criptografia Assimétrica
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O desenvolvimento  da  criptografia  assimétrica  é o  maior  e  talvez  a única 

verdadeira revolução em toda história da criptografia. Promoveu uma ruptura radical 

com tudo que foi feito antes. Por uma coisa, algoritmos de criptografia assimétrica 

são  baseados  em  funções  matemáticas  ao  invés  de  técnicas  de  substituição  e 

permutação.  Mais  importante,  a  criptografia  assimétrica  envolve  o  uso  de  duas 

chaves  distintas,  diferentemente  da  criptografia  simétrica  que  usa  apenas  uma 

chave.  O  uso  das  duas  chaves  tem  profundas  conseqüências  nas  áreas  de 

confidencialidade, distribuição de chaves, e autenticação. [STA 98]

O surgimento da criptografia assimétrica ou de chaves públicas teve inicio em 

1976 quando Whitfield Diffie e Martin Hellman publicaram um artigo intitulado “Novas 

direções  da  criptografia”  [DIF  76].  Um ano  após  Ron  Rivest,  Adi  Shamir  e  Len 

Adleman propuseram o primeiro algoritmo de criptografia assimétrica intitulado com 

suas iniciais, RSA. Até hoje este algoritmo é largamente utilizado em sistemas de 

criptografia de chaves públicas.

O RSA especifica através do padrão PKCS#1 um algoritmo para a geração de 

um  par  de  chaves  criptográficas  e  funções  matemáticas  para  cifrar  e  decifrar 

números.  Se  a  chave  privada for  utilizada para  cifrar  um texto  apenas  a  chave 

pública é capaz de decifrar o texto cifrado, e vice-versa.

O procedimento para geração de chaves é composto pelos passos a seguir.

1. Escolhem-se dois números primos grandes diferentes p e q;

2. Calcula-se n = pq;

• n será o módulo de ambas as chaves, pública e privada;

3. Calcula-se o totient de Euler de n, ɸ (n) = (p−1)(q−1);

4. Escolhe-se um inteiro “e” tal que 1<e< ɸ(n), de forma que e “e” ɸ(n) não 

compartilhem outros divisores além de 1 (i.e. “e” e ɸ(n) são coprimos).

• “e” é o expoente da chave pública.

5.  Calcula-se  d  (usando  aritmética  modular)  que  satisfaça  a  relação  de 

congruência ed ≡ 1 (mod ɸ (n)).
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• d é o expoente da chave privada.

A  partir  da  versão  2.0  do  padrão  PKCS#1  (RSA)  o  totient  de  Euller  foi 

substituído por λ(n) = MMC( p-1, q-1), mínimo múltiplo comum entre p-1 e q-1.

A função de cifragem é C = M ͤ  mod n; onde M é o texto original e C é o texto 

cifrado. O expoente e e o módulo n definem a chave pública.

Na decifragem é aplicada a função M = C ͩ  mod n. O expoente d e o módulo n 

formam a chave privada.

A utilização da chave privada para cifrar um texto possibilitou o surgimento de 

procedimentos assinatura digital. Enquanto a utilização da chave pública na cifragem 

permite  o  sigilo  na  transmissão  de  dados  eliminando  o  problema  do 

compartilhamento de chaves.

A  complexidade  computacional  para  a  realização  das  operações 

criptográficas  dos  algoritmos  de  criptografia  assimétrica  é  maior  que  os  de 

criptografia  simétrica.  Na  prática,  é  comum utilizar-se  das duas  técnicas  aliando 

segurança e desempenho, como por exemplo no protocolo HTTPS [RES 01].

2.2 ASSINATURA DIGITAL

Assinatura  digital  é  uma  das  aplicações  da  criptografia  assimétrica.  O 

esquema  de  assinatura  digital  prevê  a  utilização  da  chave  privada,  secreta, 

exclusivamente para cifrar um conteúdo. A chave pública que deve ser conhecida 

pela parte responsável por decifrar o conteúdo.

A aplicação da operação de cifragem em um documento eletrônico, que pode 

ser  grande,  é  computacionalmente  cara  e  resulta  em um documento  cifrado  de 

tamanho  correspondente.  Para  otimizar  o  processo  de  assinatura  é  comumente 

aplicada alguma função de resumo (hash) ao documento original e o valor do hash 

que é cifrado com a chave privada.
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A Figura  2.1  mostra  o  processo  de  assinatura,  onde  o  valor  do  hash  do 

conteúdo do documento é cifrado utilizando a chave privada do signatário e anexado 

ao documento original. Na Figura 2.2 é ilustrado o processo de verificação de uma 

assinatura, onde o valor do hash do documento é comparado ao valor da decifragem 

do valor do hash utilizando a chave pública do signatário se os valores forem iguais 

a  assinatura é válida,  assegurando que o documento  foi  assinado com a  chave 

privada correspondente à chave pública utilizada na verificação (autenticidade)  e 

que o documento é exatamente o mesmo que foi assinado (integridade).

Figura 2.1 Processo de Assinatura. Adaptado de [DOC 01]

Figura 2.2 Processo de Verificação. Adaptado de [DOC 01]

O hash é uma função matemática que possibilita transformar uma mensagem 

de qualquer tamanho em outra de tamanho fixo. Existem diversas funções de hash, 

as mais usadas são SHA-1 e SHA-256. A função SHA-1 gera valores de hash de 

160 bits enquanto e função SHA-256 produz valores de 256 bits.

Como na prática as mensagens a serem assinadas são maiores que a faixa 

de valores de hash existe a possibilidade de colisões, duas mensagens diferentes 

gerarem  o  mesmo  valor  de  hash.  Se  um  atacante  conseguir  descobrir  uma 
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mensagem com valor  de  hash  igual  ao  de  uma assinatura  e  puder  substituir  a 

mensagem original pela mensagem com mesmo hash e processo de verificação não 

será capaz de identificar a falsificação.

2.3 CARIMBO DO TEMPO

A  assinatura  digital  garante  a  integridade  e  a  autenticidade,  porém  a 

tempestividade  não  é  assegurada  com  a  simples  utilização  do  esquema  de 

assinatura digital apresentado. Carimbos do tempo são utilizados para aumentar o 

fator de confiança em uma assinatura.

A Figura 2.3 obtida do DOC-ICP-15 [DOC 01] mostra as referências temporais 

associadas ao ciclo de vida uma assinatura digital. Ivc é o período de validade do 

certificado é o intervalo entre os instantes de inicio e termino da validade de um 

certificado,  propriedades  dos  certificados  X509  (Tivc-Ttvc).  O  Trc  é  o  possível 

instante em que o certificado pode ser revogado, diminuindo assim a validade efetiva 

do certificado para realização de assinaturas. O Tdec é o instante da geração da 

assinatura digital declarado pelo usuário(atributo Signing Time do pacote CMS). O 

Tref é o instante de verificação de um certificado digital utilizado para gerar uma 

assinatura digital,  que pode ser representado por um carimbo do tempo sobre a 

assinatura.

Figura 2.3 Referências Temporais Assinatura Digital. Fonte [DOC 01].

Carimbos do tempo devem ser emitidos de fontes confiáveis, em ambientes 

seguros.  As  fontes  confiáveis  são  os  chamados  sistemas  de  carimbo  do  tempo 
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(SCT).  Um sistema de  carimbo  do  tempo possui  um relógio  de  alta  precisão  e 

implementa um protocolo de sincronização de relógio através do qual se comunica 

com uma fonte  de  hora  confiável  para  manter  sua  hora  interna  suficientemente 

atualizada.

Para obter um carimbo do tempo deve se enviar uma requisição de carimbo 

de tempo para um SCT. Na requisição vai o hash de um documento (ou assinatura). 

Após receber a requisição o SCT extraí o hash da requisição anexa a data confiável 

e os assina digitalmente. Esta assinatura é devolvida na reposta. A Figura 2.4 ilustra 

o processo de obtenção de carimbo do tempo.

Figura 2.4 Obtenção de Carimbo do Tempo. 

2.4 INFRA-ESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS

A assinatura digital  não garante por  si  só a autoria  de um documento ou 

mensagem. É necessária também uma terceira parte confiável que faça a relação 

identificadora entre chave pública e o signatário. Este relação é responsabilidade da 

infra-estrutura de chaves públicas (ICP).
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A infra-estrutura de chaves públicas brasileira se baseia em um modelo de 

confiança centralizado em uma entidade. Há outros modelos de confiança como 

o de rede de confiança onde a confiança é distribuída entre as entidades.

A especificação de ICP mais aceita é o padrão X.509 que foi originalmente 

concebido  pelo  documento  [ITU  98]  e  atualmente  é  composto  por  diversas 

especificações Request For Comment (RFC) das quais se destaca a RFC 3280 que 

define certificados digitais e lista de certificados revogados. Todas as RFCs podem 

ser  consultadas  livremente  em  http://www.ietf.org/rfc.  A  ICP  Brasil  adota  esta 

especificação.

Um certificado digital é um objeto eletrônico capaz de identificar uma entidade 

através de seus dados,  sua chave pública e a assinatura de uma terceira  parte 

confiável [HOU 01]. Os dados são responsáveis pela identificação da entidade, a 

chave pública é utilizada em processos de verificação e a assinatura da terceira 

parte é sobre os dados e a chave pública. Sendo assim, a chave pública da terceira 

parte deve ser conhecida para o processo de verificação.

Um  certificado  pode  ser  auto-assinado  ou  raiz,  quando  a  própria  chave 

privada associada ao certificado é utilizada para assinar o próprio certificado. Um 

certificado digital pode ser assinado por outro, auto-assinado ou não. Desta forma, 

pode se formar uma hierarquia de certificados,  baseada em um certificado auto-

assinado.

Deve se salientar  que a chave privada não faz parte da infra-estrutura de 

chaves públicas, mas que foi gerada por algum algoritmo de criptografia assimétrica, 

como o RSA, e está sobre responsabilidade do proprietário do certificado.

Os elementos básicos da ICP são em geral autoridade certificadora (AC) e 

autoridade  de  registro  (AR).  As  ACs são  entidades  que  possuem seus  próprios 

certificados  digitais  e  têm  a  responsabilidade  de  emitir  certificados  para  outras 

entidades, estas podem ser outras ACs ou entidades finais.

A  autoridade  de  registro  é  uma  entidade  especializada  na  realização  do 

processo de registro  e  é  utilizada quando há muita  demanda por  registros  para 

aumentar a escalabilidade da infra-estrutura de chaves públicas e reduzir  custos 

[ADA 02]. Sua função papel é validar os dados de identificação do requerente de um 

certificado digital a uma AC o que pode ser efetuado pela própria AC.
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Pode se definir ICP por um conjunto de hardware, software, pessoas, políticas 

e procedimentos necessários para criar, gerenciar, armazenar, distribuir e revogar 

certificados digitais [GUT 02]. 

A figura 2.5 mostra a estrutura simplificada da ICP Brasil.

Figura 2.5 Estrutura ICP-Brasil

2.4.1 Processo de Certificação

O processo de ligar a identidade de uma entidade final a uma chave pública 

através  da  emissão  de  um  certificado  digital  realizado  por  uma  autoridade 

certificadora é chamado de certificação [ADA 02].
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O trabalho [CAR 07] apresenta uma ferramenta para obtenção de certificados 

on-line de certificados digitais para o uso de smart cards em aplicações J2ME. A 

Figura 2.6 ilustra o processo.

Figura 2.6 Processo de Certificação

2.5 CONCLUSÃO

Neste capítulo foi apresentada a base teórica que possibilita a copreensão de 

assinaturas digitais, carimbos do tempo e infra-estruturas de chaves públicas.

A  compreensão  das  técnicas  de  criptografia  envolvidas  e  a  segurança 

fornecida pelos algoritmos utilizados permitem que o usuário de assinaturas digitais 

tenha confiança no processo de assinatura.
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A apresentação do processo de obtenção de carimbo do tempo possibilita que 

o leitor entenda como se dá a confiabilidade no fator temporal.

A  visão  geral  de  uma  infra-estrutura  de  chaves  públicas  é  outro  ponto 

essencial para a contextualização do esquema de assinatura digital e obtenção de 

carimbo do tempo com a realidade atual.
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3 LEVANTAMENTO TECNOLÓGICO

No capítulo anterior foram introduzidos os conceitos e técnicas que formam a 

base  teórica  da  proposta  deste  trabalho.  Neste  capítulo  serão  apresentados  os 

dispositivos e tecnologias que possibilitam a implementação da aplicação.

3.1 DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA CRIPTOGRÁFICOS

Define-se  por  criptografia  via  hardware  aquela  em  que  o  algoritmo 

criptográfico é processado por um ou alguns circuitos integrados (CIs) dedicados ou 

especialmente programados. As principais vantagens da criptografia via hardware 

são a velocidade e irreprodutibilidade [ABF 01].

Existem  diversos  dispositivos  de  segurança  criptográficos  disponíveis  no 

mercado. A diferenciação se dá pelo nível de segurança da implementação. Os mais 

sofisticados são os HSMs (Hardware Security Module) que provêem proteção lógica 

e física ao dado mais importante nas infra-estruturas de chave pública,  a  chave 

privada. 

O material  criptográfico  manipulado pela  maioria  dos HSMs são pares  de 

chaves assimétricas (e certificados) usados na criptografia de chaves públicas.

3.1.1 Smart Cards

Smart cards são dispositivos muito similares aos cartões de crédito, porém, 

contém capacidade computacional, pois possuem uma CPU, memória e sistemas 

operacionais embarcados [RSA 01]. Basicamente existem dois tipo de smart cards 

os com contato e os sem. 
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Smart  cards  com  contato  possuem  na  parte  posterior  um  pequeno  chip 

dourado de aproximadamente 1,27cm de diâmetro. Quando inseridos em um leitor, o 

chip encosta nos conectores elétricos, que podem ler e escrever informação do chip.

Os smart cards sem contato (contactless) possuem um chip que se comunica 

com o leitor  com taxas de transmissão de 106 a 848 Kb/s.  Tais cartões exigem 

somente  uma  proximidade  à  uma  antena  para  a  transação  de  dados.  São 

geralmente utilizados quando a transação deve ser feita rapidamente e com as mãos 

livres, como em sistemas de trânsito [WSD 01].

Figura 3.7 Smart Card em e-CPF. 

São  empregados  em  diversas  aplicações  como  em  sistemas  de  ponto 

eletrônico, telefonia móvel, terminais bancários, cartões de crédito e em aplicações 

de assinatura digital como sistemas de emissão de nota fiscal eletrônica.

3.1.2 Leitores de Smart Cards

Leitores  de  smart  cards  são  também  conhecidos  como  cartões 

programadores  (porque  pode  escrever  para  um  cartão),  cartão  de  terminais  de 

cartão de aceitação dispositivo (DAC) ou uma interface dispositivo (IFD).

O S300 SDIO é um leitor  de smart  cards projetado para ser  utilizado em 

plataformas  PDA`s  e  smartphones,  provendo  estes  dispositivos  com  acesso  a 

tecnologia de smart card padrão ISSO-8716. O S300 é conveniente, unidade portátil 
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com cabo  curto  que  pode  ser  conectado  em  qualquer  dispositivo  de  mão  com 

entrada SDIO disponível.

O leitor é baseado no popular chipset leitor de smart card GemCore, e vem 

seu  driver  vem completo  nos  sistemas Microsoft  Pocket  PC 2003 and  Windows 

Mobile 5.0 rodando em processadores ARM [SMA 01].

Figura 3.8 . Leitor de smart card S300 SDIO. Fonte [SMA 01]

O leitor Omnikey 4040 é compatível com os padrões PC/SC, ISO 7816 e EMV 

Level  1.  Seus  drivers  são  compatíveis  para  Windows,  Windows  CE  e  outros 

sistemas como Linux [OMN 01].

Figura 3.9 Leitor de smart card Omnikey 4040. Fonte [OMN 01]
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3.2 DISPOSITIVOS MÓVEIS

Quando se fala  de dispositivos móveis,  normalmente logo se pensam nas 

restrições de conectividade,  processamento e memória  que são comuns a estes 

dispositivos. Porém, estas restrições vêm diminuindo com a melhoria dos recursos 

computacionais  dos  dispositivos,  o  que  transforma  os  dispositivos  móveis  em 

aparelhos multifuncionais,  capazes de realizar funcionalidades de entretenimento, 

acesso  à  internet,  acesso  à  serviços  financeiros,  serviços  de  navegação  e 

informação, entre outros [BOK 06].

Segundo  os  atuais  conceitos  de  computação  móvel  e  acesso  sem  fio 

(wireless),  denomina-se dispositivo portátil  ou móvel  aos PDA`s (Personal  Digital 

Assistant),  celulares  e  smartphones  em  geral  [PAL  03].  Também  existem  os 

chamados  EDA`s  (Enterprise  Digital  Assistant)  que  são  dedicados  ao  mercado 

empresarial.

Os EDA`s também são conhecidos como dispositivos móveis de captura de 

dados  ou  terminal  móvel.  São  utilizados  em  muitos  tipos  de  negócios  como 

gerenciamento  de  dados,  controle  de  inventário  e  serviços  de  campo.  São 

especializados para o setor de negócios enquanto os PDA`s para o setor doméstico 

[WED 01].

Na inicialização do EDA`s geralmente é invocada uma aplicação empresarial 

que impossibilita algumas funções nativas como realizar chamadas telefônicas. Isto 

ocorre nos EDA`s utilizados pela PRF.

Existem  dispositivos  com  suporte  integrado  para  leitura  de  smard  cards, 

alguns até com leitor biométrico como o Tricube T1030 apresentado a seguir.

3.2.1 Dispositivos de Mercado
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O dispositivo utilizado pelo sistema da PRF é o MC75 3G Worldwide EDA da 

Motorola. Equipado com processador Intel XScale™ PXA270 624 MHz, memória de 

128 MB RAM e 256 MB ROM. sistema operacional Microsoft Windows Mobile 6.0 

Professional,  interfaces de comunicação de dados USB 1.1 e RS-232, adaptador 

wireless IEEE 802.11a/b/g [MOT 01].

Figura 3.10 Motorola MC75. Fonte [MOT 01]

O  AXIA  A108  NFC-enabled  PDA  Phone  foi  projetado  para  aplicações 

industriais,  mas  possui  a  aparência  de  telefone  celular.  Processador  Freescale 

i.MX21, memória flash 64MB e SDRAM 64MB, adaptador wirelles IEEE 802.11 b e 

conectividade dupla GSM (900/1800/1900 MHz) e GPRS (Class 10) [ENG 01].

Sua característica mais diferenciada é que ele possui  leitor  de smart  card 

embutido com contato, conectando o smart card na parte superior do dispositivo, ou 

sem contato, apenas aproximando o smart card do dispositivo.
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Figura 3.11 AXIA A108 NFC-enabled PDA Phone. Fonte [ENG 01]

O T1030 da Tricube é equipado com processador Intel XScale™ PXA270 624 

MHz, memória SDRAM 128 MB, Flash ROM 64 MB (32 MB OS) e SRAM 32 MB de 

armazenamento, adaptador wireless IEEE 802.11 b, 54g IEEE 802.11g (opcional) 

[TRI 01].

Seu diferencial se dá por além de possuir leitor de smart card embutido possui 

leitor biométrico.

Figura 3.12 Tricube T1030. Fonte [TRI 01]
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3.3 SISTEMAS OPERACIONAIS DOS DISPOSITIVOS MÓVEIS

Esta  seção  apresenta  os  principais  sistemas  operacionais  presentes  em 

dispositivos móveis e as linguagens de programação associadas. Os sistemas mais 

utilizados atualmente são Symbian, Windows Mobile, Brew.

O Symbian é um sistema operacional 32 bits multitarefa robusto, desenhado 

especialmente  para  o  ambiente  Wireless  e  para  as  restrições  dos  telefones 

celulares.  É  baseado em cinco  pontos  chaves:  pequenos dispositivos  móveis,  o 

mercado de massa, conexão wireless ocasional, variedade de produtos e plataforma 

aberta para desenvolvimento de terceiros [PAL 03].

O Symbian suporta o desenvolvimento de aplicações nativas em Java e C++, 

conta  com  emuladores  para  o  desenvolvimento  gratuito  e  é  dependente  de 

plataforma.

O Windows Mobile é compacto e possui um conjunto de aplicações básicas. 

Possibilita o desenvolvimento de aplicações nativas em C e C++,  possui  IDEs e 

bibliotecas gratuitas para auxiliar na programação.

O Brew inclui plataforma de aplicativos Brew e ferramentas de portagem para 

fabricantes  de  dispositivos,  o  Brew  SDK  (software  development  kit),  para 

desenvolvedores  e  o Brew Distribution  System,  BDS,  sistema de distribuição do 

Brew, controlado e gerenciado pelas operadoras.

Todos os sistemas operacionais citados têm suporte à plataforma Java Micro 

Edition (Java ME). Logo as aplicações baseadas em Java ME são portáveis em 

diversos dispositivos. Java ME provê um ambiente robusto, flexível para aplicações 

em dispositivos móveis. Inclui interfaces com o usuário flexíveis, segurança robusta, 

implementações de protocolos de rede. 

3.4 JAVA EDIÇÃO MICRO
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Dentro  do  objetivo  de  prover  segurança  utilizando  certificados  digitais,  na 

produção de documentos eletrônicos confiáveis, a plataforma Java ME se destaca 

devido  às  diversas  bibliotecas,  especificações  e  frameworks  existentes,  inclusive 

para  operações  de  segurança.  Por  estes  motivos,  a  plataforma  Java  ME  foi 

escolhida para o desenvolvimento da aplicação proposta.

A tecnologia Java compreende três elementos: a linguagem de programação 

utilizada para escrever as aplicações; a máquina virtual, utilizada para executar as 

aplicações; e um vasto conjunto de bibliotecas, frameworks e APIs que apóiam o 

desenvolvimento de aplicações.

Existem  três  edições  de  plataforma  Java  cada  uma  para  um  perfil  de 

hardware e aplicações específicos. A linguagem utilizada é a mesma em todas as 

plataformas,  o  que  as  diferenciam são  seus  conjuntos  de  bibliotecas  básicas  e 

máquina  virtual.  A  figura  a  seguir  dá  uma  visão  geral  dos  componentes  das 

plataformas Java.

Figura 3.13 A Plataforma Java. Fonte [SUN 01]

A tecnologia Java ME foi originalmente criada com o objetivo de lidar com as 

restrições associadas com a construção de aplicações para pequenos dispositivos. 
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Com este propósito a Sun Microsystems definiu as bases da plataforma para se 

adaptar  a  ambientes  limitados  e  tornar  possível  a  criação  de  aplicações  Java 

executáveis em dispositivos com limitações de memória, visualização e consumo de 

energia.

O foco principal do desenvolvimento está na plataforma Java Edição Micro 

(Java  Micro  Edition  –  Java  ME)  e  Java  Card.  Java  ME  compreende  duas 

configurações  e  máquinas  virtuais  distintas.  Java  Card  é  uma  plataforma  para 

programação em Smart Cards muito utilizada pelos fabricantes.

A  plataforma  Java  ME  é  dividida  em  configurações,  perfis  e  pacotes 

opcionais.  Uma  configuração  prove  o  mais  básico  conjunto  de  bibliotecas  e 

capacidades da máquina virtual para uma ampla gama de dispositivos, perfil é um 

conjunto de APIs que suportam uma gama mais restrita de dispositivos, e pacote 

opcional é um conjunto de APIs para tecnologias específicas. 

As  configurações  da  plataforma  Java  ME  configuração  limitada  para 

dispositivo  conectado  (CLDC)  e  configuração  para  dispositivo  conectado  (CDC) 

foram elaboradas devido a diferenças nas limitações dos dispositivos.

 A  configuração  CLDC  foi  projetada  para  dispositivos  com  as  seguintes 

características:

• Um processador de 16 ou 32 bits com freqüência de clock de 16 MHz ou 

mais;

• No mínimo 160 KB de memória não volátil  alocada para as bibliotecas 

CLDC e máquina virtual;

• No mínimo 192 KB do total  de memória  disponível  para  a plataforma 

Java;

• Baixo  consumo de energia,  freqüentemente  operando com energia  de 

bateria;

• Conectividade à algum tipo de rede, freqüentemente uma rede sem fio, 

conexão intermitente e largura de banda limitada.



28

Para a configuração CLDC o perfil mais utilizado é o perfil de informações de 

dispositivos  móveis  (MIDP).  Combinados  provêem  um  completo  ambiente  de 

aplicações Java para a classe de dispositivos alvo.

Os  dispositivos  que  suportam  CDC  tipicamente  incluem  um 

microprocessador/controlador de 32 bits, disponibilizam cerca de 2MB de memória 

RAM e 2,5 MB de memória ROM para o ambiente de aplicação Java.

O  diagrama  na  figura  abaixo  ilustra  o  relacionamento  entre  as  duas 

configurações Java ME e a plataforma padrão J2SE.

Figura 3.14 Relacionamento entre as configurações Java ME e J2SE

A configuração CLDC é disponibilizada em duas versões, CLDC versão 1.0 

(Maio de 2000, JSR-30) e CLDC versão 1.1 (Março de 2003, JSR-139).

3.4.1 Níveis de Segurança

A plataforma J2SE provê aos desenvolvedores um framework de segurança 

poderoso e flexível.  Infelizmente não é possível  disponibilizar este framework  na 

plataforma  Java  ME  devido  a  restrições  de  memória.  Para  tanto  o  modelo  de 

segurança CLDC necessitou ser simplificado e definido em três diferentes níveis.

Segurança  de  baixo  nível  Aplicações  que  estão  sendo  executadas  na 

máquina virtual não tem permissão para prejudicar ou danificar o dispositivo CLDC 

enquanto a KVM está executando.  Esta restrição é garantida pelo  verificador  de 

código binário (bytecode), o qual controla todo fluxo de bytecode.
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Segurança em nível de aplicação  Embora o verificador de bytecode seja 

importante ele não é suficiente para garantir a segurança. Este nível de segurança 

tem o objetivo de limitar o acesso a bibliotecas acessíveis no ambiente de execução 

Java. Este requisito é implementado através da chamada “caixa de areia” Java. Uma 

aplicação deve  executar  em um ambiente  fechado que  limita  a  acessibilidade  a 

bibliotecas pela definição delas na configuração e no perfil. A CLDC garante que as 

aplicações podem somente  carregar  classes inclusas em seus próprios  arquivos 

Java (JAR). Este mecanismo torna impossível para as aplicações interferir ou roubar 

dados uma de outra.

Figura 3.15 "Caixa de areia" Java ME. Fonte [SUN 01]

Segurança fim a fim Os dispositivos móveis geralmente pertencem a alguma 

solução  fim  a  fim  como  a  rede  de  telefonia  celular.  Normalmente  soluções  de 

segurança especiais são necessárias para garantir a segurança na transferência de 

dados entre dispositivos conectados à rede. A CLDC não é responsável por este 

solução de segurança.

3.4.2 Comunicação Entre Processos
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As restrições impostas pela “caixa de areia” acarretam em alguns problemas 

na  comunicação  com  aplicações  nativas.  O  foco  desta  seção  será  analisar  a 

comunicação de aplicações Java ME com outras aplicações nativas.

Uma aplicação MIDP (MIDlet) roda em um ambiente fechado e pode acessar 

apenas o conjunto pré-definido de classes e bibliotecas suportadas pelo dispositivo 

(“Classes do Sistema” i.é CLDC, MIDP, pacotes opcionais e classes específicas de 

fabricantes, por exemplo Nokia UI).  O conjunto de funções nativas disponíveis a 

máquina virtual são restritos somente a algumas funções nativas requisitadas pelas 

“Classes do Sistema” definidas anteriormente.

Similarmente não há suporte para carregar bibliotecas nativas arbitrarias via 

“System.loadLibrary”  e  conseqüentemente  não  há  suporte  para  a  API  Interface 

Nativa Java (JNI).

Como um MIDlet pode se comunicar com aplicações em máquinas remotas 

usando protocolos de comunicação padrão como por sockets TCP/IP, então também 

pode  se  comunicar  outra  aplicação  executando  na  mesma  máquina  usando  o 

endereço de retorno local (127.0.0.1). Se a aplicação alvo for implementada em C++ 

no sistema operacional Symbian, esta tem acesso completo ao conjunto de APIs 

nativas,  por aceitação de um protocolo comum uma aplicação MIDlet pode fazer 

requisições  para  aplicação  nativa  que  então  pode  fornecer  recursos  nativos  do 

sistema.

Outros  SOs  além do  Symbian  podem oferecer  este  tipo  de  comunicação 

desde que satisfaça alguns critérios:

• Suportar multi-tarefas;

Obviamente o sistema deve suportar execução de múltiplos processos.

• Plataforma aberta;

O SO deve ser aberto para instalação de aplicações nativas, em adição 

a Java MIDlets.

• Suporte  para  um  conjunto  de  comunicação  comum  suportado  por 

ambas aplicações nativa e MIDlet, socket são os mais comuns;

• Suporte a endereço local de retorno e resolução do endereço IP local 

127.0.0.1 ou “localhost”.
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Se aplicação nativa C++ pode utilizar um socket para ouvir  em uma porta 

específica, o MIDlet pode então abrir uma conexão de socket para enviar e receber 

dados.

Os passos gerais para a comunicação são:

• Conectar ao localhost;

• Abrir um fluxo de saída (output stream) e se desejar receber dados 

também um fluxo de entrada (input strem);

• Escrever o comando no socket e enviá-lo;

• Ler do socket de a operação esperar uma resposta;

• Processar os dados recebidos do socket.

O trecho de código Java a seguir ilustra este processo de comunicação com 

uma aplicação nativa rodando na porta 8100.

conn = (StreamConnection)Connector.open(“127.0.0.1:8100”);

is = conn.openInputStream();

os = conn.openOutputStream();

os.write(“p”.toBytes());

os.flush();

byte[] dados = new byte[maxlen];

int tamResposta = is.read(data);



32

3.5 SATSA

Esta  seção  apresenta  o  pacote  opcional  Security  and  Trust  Services  API 

(SATSA) que foi utilizado no desenvolvimento da ferramenta proposta.

A  especificação  SATSA  foi  produzida  como  resposta  a  Java  Specification 

Request 177 (JSR-177).  O propósito desta JSR é especificar uma coleção de APIs 

que  forneça  segurança  e  serviços  confiáveis  pela  integração  com um elemento 

seguro (ES).

Um  ES,  um  componente  em  um dispositivo  Java  ME,  provê  os  seguintes 

benefícios:

• Armazenamento seguro para proteger dados sensíveis, como as chaves 

privadas do usuário, certificados de chaves públicas (raiz), informações 

pessoais, entre outros;

• Operações  criptográficas  para  suportar  protocolos  de  pagamento, 

integridade de dados, a confidencialidade de dados;

• Um ambiente de execução seguro para implantar recursos de segurança 

customizados. Aplicações Java ME devem invocar estes recursos para 

lidar com muitos serviços, como identificação e autorização de usuário, 

bancários, pagamentos, fidelidade de aplicações, entre outros.

Existem diversas formas de ES. Smart cards são comumente usados para 

implementar um ES. Eles são largamente implantados em aparelhos celulares, como 

SIM cards em celulares GSM. Além de implementações baseadas em smart cards, 

um ES também pode ser implementado integrado em um dispositivo móvel,  esta 

implementação poderá utilizar, por exemplo, um chip embutido ou um recurso de 

segurança especial do hardware. Alternativamente, um elemento seguro pode ser 

completamente implementado em software.

A  especificação  considera  as  funções  da  API  baseadas  nos  seguintes 

critérios:

• Requisitos de tamanho para dispositivos com recursos limitados;
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• Larga utilização dos ES;

• Flexibilidade e extensibilidade da API.

Baseado nestes critérios, a especificação define uma API para fornecer as 

seguintes capacidades para a plataforma Java ME:

• Comunicação com smart cards;

• Serviço de assinatura digital  e gerenciamento básico de credenciais do 

usuário;

• Biblioteca criptográfica de propósito geral.

3.5.1 Visão Geral da API

A  API  é  definida  em  quatro  pacotes  opcionais  que  são  implementados 

independentemente.  SATSA-APDU,  SATSA-JCRMI,  SATSA-PKI  e  SATSA-

CRYPTO.

A figura a seguir demonstra a iteração destes pacotes em uma arquitetura 

típica MIDP que utilize o SATSA.

Figura 3.16 Iteração pacotes SATSA. Fonte [CAR 07]
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O SATSA-APDU e o SATSA-JCRMI tratam da comunicação entre a aplicação 

J2ME e o elemento seguro (hardware ou software). Esta comunicação se baseia em 

um modelo cliente-servidor de requisições e respostas síncronas onde a aplicação 

MIDP é o cliente e a aplicação que roda no smart card é o servidor [ORT 05].

O pacote SATSA-PKI provê serviços de assinatura digital e gerenciamento de 

credenciais de usuários. O serviço de assinatura digital permite a um aplicação Java 

ME criar assinaturas digitais em conformidade com o padrão Cryptographic Message 

Syntax (CMS) definido em na RFC 3852 [HOU 04].

As funcionalidades fornecidas pelo  SATSA-PKI  baseiam-se nas operações 

criptográficas providas pelo smart card, assim, os pacotes de comunicação SATSA-

APDU ou SATSA-JCRMI são utilizados de maneira transparente. O contato com o 

smart  card  em  algumas  operações  exige  interação  com  o  usuário,  como  na 

solicitação de senha ou PIN (Personal Identification Number),  portanto, o SATSA 

pode exibir telas para este tipo de interação, livrando o desenvolvedor dessa tarefa 

[CAR 07].

O  pacote  SATSA-CRYPTO  provê  funcionalidades  para  a  realização  de 

operações  criptográficas  de  propósito  geral.  Este  pacote  disponibiliza  um 

subconjunto  da  API  de  criptografica  do  Java  SE versão 1.4.2.  Este  subconjunto 

possibilita  as  seguintes  operações:  cálculo  de  resumos  criptográficos  (hash), 

verificação de assinaturas, crifragem e decifragem [SUN 04].

Ao escolher o pacote SATSA o desenvolvedor se isenta da responsabilidade 

da implementação da comunicação com smart  card,  pois  o  SATSA fornece este 

implementação  de  acordo  com  o  dispositivos  alvo.  Logo  a  utilização  deste 

framework para o desenvolvimento de aplicações Java ME de assinatura digital com 

uso de smart cards se torna extremamente vantajosa.

3.6 AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento da aplicação Java ME foi realizado no ambiente integrado 

de  desenvolvimento  (Integrated  Development  Environment  –  IDE)  de  software 

NetBeans versão 6.1, desenvolvido pela Sun Microsystems.
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O Netbeans é uma IDE é gratuita, código aberto e de fácil instalação que roda 

em diversas plataformas, incluindo Windows, Linux, Mac OS X e Solaris. Fornece 

ferramentas para o desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis com a 

linguagem Java.

Possibilita  a  criação,  teste,  depuração  e  implantação  de  aplicações 

desenvolvidas  para  o  perfil  MIDP  versões  1.0,  2.0  e  2.1,  configurações  CLDC 

versões 1.0 e 1.1, e CDC.

Disponibiliza  a  ferramenta  Visual  Mobile  Designer  (VMD)  que  facilita  o 

desenvolvimento de interfaces gráficas através de componentes “Drag and Drop” 

(Arrastar e Largar) como telas de espera, telas de autenticação, navegadores de 

arquivos, compositor de SMS, e telas de inicialização.

Possui  uma  ferramenta  de  analise  que  ajuda  a  diminuir  o  tamanho  da 

aplicação identificando componentes que não estão sendo utilizados e verifica a 

compatibilidade com o perfil MIDP 1.0.

Integra também outras ferramentas como a biblioteca de testes para Java ME 

JMUnit  versão  1.1.0,  assinatura  de  MIDlets,  gerenciamento  de  certificados,   e 

ofuscação de código automática com o ProGuard versão 4.2.

3.7 EMULADORES

O desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis requer a utilização 

de emuladores  de  plataformas.  As  plataformas alvo  da  ferramenta  proposta  são 

Java ME perfil MIDP versão 2.0, configuração CLDC versão 1.0 e Java Card.

As  seções  subseqüentes  apresentam os  emuladores  selecionados  para  o 

desenvolvimento e teste. Para a plataforma Java ME foi escolhido o emulador Sun 

Java Wireless Toolkit e para Java Card o emulador CREF.

3.7.1 Java ME



36

O kit de desenvolvimento da aplicação escolhido, Sun Wireless Toolkit para 

CLDC versão 2.5.2, é baseado na configuração CLDC e no perfil MIDP Java ME.

É  um  conjunto  de  ferramentas  que  torna  possível  criar  aplicações  para 

telefones celulares e outros  dispositivos  sem fio.  Embora  seja  baseado no perfil 

MIDP  2.1,  o  Sun  Wireless  Toolkit  para  CLDC  também  suporta  muitos  pacotes 

opcionais. Inclui  ambientes de emulação, otimização de desempenho e ajuste de 

recursos, documentação, e exemplos.

O Sun Wireless Toolkit inclui muitos recursos amigáveis ao desenvolvedor. 

Alguns deles são:

• Suporte às APIs padrão:

o CLDC versão 1.1 (JSR 139);

o MIDP versão 2.0 (JSR 118);

o Wireless Messaging API (JSR 205);

o Mobile Media API (JSR 135);

o Pacotes opcionais PDA para plataforma Java ME (JSR 75);

o SATSA API (JSR 177); e outras.

• Escolha da interface do emulador;

• Cria projetos de arquivos JAR e JAD;

• Suporta outros emuladores;

• Aplicações de demosntração; e outras.

Figura 3.17 Tela principal do Sun Wireless Toolkit
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3.7.2 Java Card

A plataforma Java Card possui uma implementação de referência escrita na 

linguagem de programação C, chamada de C-language Java Card RE ou CREF. 

Trata-se de um simulador que pode ser construído com uma máscara ROM, muito 

parecida com uma implementação real baseada na tecnologia Java Card.

Tem a capacidade de simular  memória  persistente (EEPROM),  e  salvar  e 

restaurar  conteúdos de EEPROM para e de arquivos  em disco.  A CREF realiza 

operações de entrada e saída de dados (I/O) através de uma interface de socket, 

simulando a iteração com a implementação de um leitor de smart cards.

CREF suporta o seguinte:

• Utilização de até três canais lógicos;

• Tipo de dados inteiro;

• Deleção de objetos; e

• Reinicialização do  cartão  no  caso  de alocação do  objeto  durante  uma 

transação abortada.

A utilização do CREF em linha de comando é  a mesma nas plataformas 

Solaris,  Linux  e  Windows.  A  sintaxe  é  “cref  [opções]”.  A  opção  –i  <arquivo  de 

entrada> especifica o arquivo para inicializar a EEPROM.

A figura a seguir mostra como foi executado a emulador.

Figura 3.18 Execução do CREF

Após executar o comando de inicialização é criado um processo para o CREF 

conforme figura abaixo.
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Figura 3.19 CREF inicializado

3.8 CONCLUSÕES

Através da apresentação dos dispositivos e tecnologias envolvidas na solução 

proposta o leitor tem subsídios para compreender as vantagens e desvantagem da 

escolha da tecnologia Java ME.

A  descrição  das  características  do  pacote  opcional  SATSA  mostra  as 

facilidades oferecidas por suas APIs que favorecem a implementação de aplicações 

criptográficas seguras em dispositivos móveis.

Da mesma forma as plataformas de desenvolvimento  Netbeans,  Sun Java 

Wireless Toolkit e CRef se mostram de grande utilidade para o desenvolvimento da 

proposta.
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4 ASSINADOR DIGITAL DE DOCUMENTOS MÓVEL

O objetivo deste capítulo  é apresentar  o projeto do protótipo desenvolvido 

através dos requisitos,  inclusive para obtenção de certificados, da arquitetura, da 

especificação dos fluxos de trabalho envolvidos,  da visão geral  do sistema e da 

apresentação de casos de uso e diagramas.

Também  serão  apresentados  os  resultados  obtidos  através  de  testes 

comparativos realizados com auxílio de um software para criação de assinaturas 

digitais e outro que possibilita visualizar estruturas ASN.1 de pacotes CMS.

4.1 PROCESSOS PARA OBTENÇÃO DE CERTIFICADOS

O  requisito  básico  para  geração  de  assinaturas  digitais  é  a  obtenção  de 

certificados digitais. Esta seção apresenta duas formas de obtenção de certificados 

que para utilização na aplicação.

A primeira é através da instalação de certificado digital  e chave privada em 

arquivo no padrão PKCS#12. Para obter um PKCS#12 é necessário se submeter a 

algum processo de certificação como o descrito na seção 2.4.1. Depois de finalizado 

o processo é possível exportar o certificado e as chaves através do repositório na 

forma de um arquivo PKCS#12. A maioria dos dispositivos móveis atuais possui uma 

ferramenta de gerencia de certificados através da qual o certificado é importado.

Nos  testes  realizados  foi  utilizado  a  aparelho  Nokia  N95.  O  processo  de 

instalação neste dispositivo é muito simples. O arquivo PKCS#12 deve ser copiado 

para a memória do aparelho e através do gerenciador de arquivos nativo o arquivo 

deve ser aberto. Ao abrir o PKCS#12 o dispositivo instala o certificado do usuário 

solicitando sua confirmação.
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A segunda é através da utilização da ferramenta de obtenção de certificados 

on-line desenvolvida no trabalho [CAR 07].

4.2 FLUXOS DE TRABALHO

O projeto da ferramenta de assinatura deve considerar o fluxo de trabalho 

padrão  para  criação  de  assinaturas  digitais,  obtenção  de  carimbo  do  tempo  e 

integração  com  um  sistema  de  coleta  de  assinaturas  digitais  de  documentos 

eletrônicos.

Basicamente o processo de criação de uma assinatura digital necessita de um 

arquivo de entrada o qual vai ser assinado e de um certificado de chave pública e a 

correspondente chave privada do signatário.

A proposta para seleção do arquivo a ser assinado foi implementada através 

de um navegador de arquivos, parte central da aplicação, com o qual é possível 

navegar pelos arquivos presentes nas memórias do dispositivo.

A seleção do certificado de chave pública e da chave privada do signatário se 

dá  transparentemente  com a  utilização  do  pacote  SATSA  conforme  exposto  na 

seção 3.5.

A aplicação também contempla a assinatura de arquivos na Web. Para tanto 

foi  implementada  a  funcionalidade  de  baixar  arquivos,  os  arquivos  remotos  são 

baixados e armazenados no diretório corrente do navegador de arquivos.

Para obtenção do carimbo a aplicação, após ter gerado a assinatura, submete 

a assinatura à um servidor de carimbos o qual tem acesso a uma Autoridade de 

Carimbo do Tempo (ACT). O servidor gera uma requisição de carimbo do tempo a 

partir  da  assinatura,  encaminha  para  uma ACT,  recebe  o  carimbo  e  adiciona  o 

carimbo do tempo em um campo autenticado (assinado) da especificação CMS.

A  Figura  4.1  apresenta  a  visão  geral  do  sistema  com  todas  entidades 

envolvidas. O escopo da implementação do protótipo está em destaque.
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Figura 4.20 Visão Geral do Sistema

O fluxo proposto para integração com um sistema de coleta de assinaturas é 

composto pelos seguintes passos:

1. A aplicação envia uma requisição de documentos pendentes ao sistema 

de coleta com o identificador do usuário;

2. O sistema verifica se há assinaturas de documentos pendentes para o 

usuário;

a. Se  houver  alguma  assinatura  pendente  o  sistema  retorna  o 

documento associado à aplicação;

b. Se não houver o sistema retorna um resposta informando que não 

há pendências;

3. A aplicação recebe o documento e inicia o processo de assinatura, após a 

geração a assinatura é enviada ao servidor;

4. O servidor recebe a assinatura adiciona carimbo do tempo e armazena;

5. Repetem-se  os  passos  de  1  a  4  até  não  haver  mais  assinaturas 

pendentes.
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A  aplicação  desenvolvida  não  contempla  esta  implementação.  Fica  como 

sugestão de trabalho futuro.

4.3 APLICAÇÃO DESENVOLVIDA

Para o projeto  da aplicação foram definidos os requisitos,  a arquitetura,  os 

casos de uso e diagramas UML apresentados nas seções subseqüentes, a última 

seção trata da apresentação desenvolvida.

4.3.1 Requisitos

• Usar a plataforma Java ME;

• Usar CLDC e Java Card;

• Ler arquivos da memória dos dispositivos;

• Escrever arquivos na memória dos dispositivos;

• Gerar assinatura digital no padrão CMS;

• Possibilitar o uso de smart cards na geração da assinatura;

• Possibilitar adicionar carimbo do tempo em arquivos assinados;

• Possibilitar a definição do endereço do servidor de carimbos do tempo;

• Possibilitar a realização de assinaturas sem carimbo do tempo;

• Possibilitar a configuração do tipo de assinatura, com conteúdo ou sem;

• Possibilitar a visualização do conteúdo de arquivos;

• Possibilitar baixar arquivos remotos;
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4.3.2 Arquitetura

O padrão utilizado  para  o  desenvolvimento  da  aplicação  é  o  Model-View-

Controller (MCV) que sugere a divisão da aplicação nos seguintes componentes.

• Model (modelo) contém dados da lógica de negócios da aplicação. Ele que 

executa as operações relativas ao modelo de domínio.

• View (visão) define uma interface com o usuário da aplicação, e representa o 

estado atual do modelo de negócios.

• Controller  (controle)  representa  a  lógica  de  iteração  do  usuário  com  a 

interface. Faz controle das operações vindas da visão, a chama determinado 

métodos do modelo.

O uso deste padrão possibilita a separação das responsabilidades facilitando 

a compreensão e manutenção da aplicação futuramente.

A arquitetura geral do sistema inclui o servidor de requisição de carimbos do 

tempo e o servidor de carimbos. O servidor utilizado será a Protocoladora Digital de 

Documentos  Eletrônicos  (PDDE)  desenvolvido  pela  empresa  BRy  Tecnologia.  A 

empresa  disponibiliza  biblioteca  em  Java  e  C++  para  comunicação  com  o 

equipamento.

4.3.3 Casos de Uso

A partir dos requisitos especificados foram elaborados os casos de uso descritos 

a seguir.

Configurar

1) O usuário seleciona o opção “Configurar” no menu principal.

2) O sistema apresenta as configurações disponíveis em uma nova tela.

3) O usuário altera alguma configuração apresentada.
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3.1) Se o usuário deseja salvar a alteração seleciona “Salvar”.

3.2) Se o usuário deseja descartar a alteração ele seleciona “Cancelar”.

Configurar Tipo Assinatura

Ponto de Extensão:

Configurar tipo de assinatura ocorre depois do passo 2.

Este caso de uso é uma extensão de Configurar. Ele é inserido no ponto de 

extensão configurar tipo de assinatura.

1) O usuário navega sobre as opções para tipo de assinatura.

1.1) O usuário marca a opção para incluir o conteúdo na assinatura.

1.2) O  usuário  marca  a  opção  para  não  incluir  o  conteúdo  na 

assinatura.

Configurar Uso Carimbo

Ponto de Extensão:

Configurar uso carimbo ocorre depois do passo 2.

Este caso de uso é uma extensão de Configurar. Ele é inserido no ponto de 

extensão configurar uso carimbo.

1) O usuário navega sobre as opções para uso de carimbo do tempo.

1.1) O  usuário  marca  a  opção  para  usar  carimbo  do  tempo  na 

assinatura.

1.2) O usuário marca a opção para não usar carimbo do tempo na 

assinatura.
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Configurar URL Servidor

Pontos de Extensão:

Configurar URL servidor ocorre depois do passo 2.

Este caso de uso é uma extensão de Configurar. Ele é inserido no ponto de 

extensão configurar URL servidor.

1) O usuário seleciona o campo URL servidor.

2) O usuário edita a URL presente no campo.

Navegar

1) O sistema apresenta os diretórios e arquivos do diretório corrente na 

memória do dispositivo.

2) O usuário navega entre os diretórios exibidos na tela.

3) O usuário abre um diretório selecionado.

4) O sistema altera o diretório corrente para o selecionado.

Visualizar
Inclua o caso de uso navegar para selecionar um arquivo.

1) O usuário seleciona “Abrir” no menu.

2) O sistema exibe o conteúdo do arquivo selecionado.

Baixar
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1) Inclua o caso de uso navegar para selecionar um arquivo.

2) O usuário seleciona “Baixar” no menu.

3) O sistema apresenta uma tela com um campo para digitação de uma 

URL.

4) O  usuário  digita  a  URL  do  arquivo  remoto  e  seleciona  a  opção 

“Baixar”.

5) O sistema baixa o arquivo remoto a salva no diretório corrente.

Assinar

1) Inclua o caso de uso navegar para selecionar um arquivo.

2) O usuário seleciona “Assinar” no menu.

3) O sistema apresenta os certificados disponíveis.

4) O usuário seleciona um certificado para realizar a assinatura.

5) O sistema realiza a assinatura utilizando o certificado selecionado e as 

configurações definidas.

6) O  sistema  salva  o  arquivo  assinado  no  diretório  corrente  com  a 

extensão “P7S”.

Carimbar

1) Inclua o caso de uso navegar para selecionar um arquivo.

2) O usuário seleciona “Carimbar” no menu.

3) O sistema verifica se o arquivo selecionado possui a extensão “P7S”.
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3.1)  Se  o  arquivo  possuir  a  extensão  o  arquivo  assinado  é  enviado  ao 

servidor de para obtenção do carimbo do tempo.

3.2) Se o arquivo não possuir a extensão é exibido uma mensagem de erro.

4.3.4 Diagramas

Esta seção apresenta o diagrama dos casos de uso e seus relacionamentos 

apresentados  anteriormente.  Também  serão  apresentados  os  diagramas  de 

seqüência para o processo de assinatura e de carimbo.

4.3.4.1 Diagrama de Casos de Uso

Figura 4.21 Diagrama de Casos de Uso
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4.3.4.2 Diagramas de Seqüência

O processo da assinatura e de carimbo serão implementados conforme os 

diagramas de seqüência a seguir.
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Figura 4.22 Diagrama de Seqüência - Processo de Assinatura
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Figura 4.23 Diagrama de Seqüência - Processo de Obtenção de Carimbo

4.3.5 Apresentação da Aplicação

A tela principal da aplicação é um navegador de arquivos que possibilita o 

acesso a todos diretórios e arquivos de memória e cartão de memória do dispositivo. 

Ao acionar o botão confirmar é exibido o menu com as opções as funções abrir, 

assinar, carimbar, baixar e configurações. Conforme a Figura 4.6.
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Figura 4.24 Tela Navegador de Arquivos

O projeto  da  visão,  telas  e  relacionamentos  entre  elas,  foi  realizado  com 

auxílio da ferramenta NetBeans Mobility Pack.

Figura 4.25 Fluxograma de Navegação
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Ao iniciar a aplicação é exibida uma tela de apresentação durante 5 segundos 

ou até alguma tecla ser acionada. É representada no fluxograma por “splashScreen”. 

A seguir o sistema apresenta a tela principal “fileNavegator” através da qual podem 

ser acessadas as funções da aplicação.

Ao  selecionar  a  opção  “Assinar”  é  apresentada  uma  tela  de  espera 

“waitScreenAssinar” que dispara uma Thread a qual executa a ação de assinar o 

documento selecionado na tela  principal.  Se a execução ocorrer  com sucesso é 

exibida  uma  mensagem  na  tela  “alertAssinaturaSucesso”  caso  contrário  uma 

mensagem  de  erro  na  tela  “alertAssinaturaFalha”.  A  opção  “Carimbar”  foi 

implementada da mesma forma.

A opção “Baixar”  chama a tela “formBaixador”  que disponibiliza um campo 

para digitação da URL de um arquivo remoto. Ao acionar o botão “Baixar” nesta tela 

o sistema invoca a tela “waitScreenBaixarArquivo”  que por  sua vez dispara uma 

Thread que realiza a tarefa de baixar  o arquivo  remoto.  Em caso de sucesso o 

arquivo baixado será apresentado na tela  principal,  se não for  possível  baixar  o 

arquivo a tela “formBaixador” é reapresentada.

A exibição do conteúdo de arquivos é realizada através da opção “Abrir” que 

chama a tela “visualizarBox” onde o arquivo é apresentado. As configurações são 

acessíveis  através  da  opção  “Configurar”  que  direciona  para  a  tela 

“formConfiguracoes” onde são listadas as opções de configuração do sistema.
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Figura 4.26 Fluxo de Execução

4.4 RESULTADOS OBTIDOS

Para verificação das assinaturas geradas pela aplicação foi  utilizado o Bry 

Signer. É um software gratuito que tem o objetivo básico de realizar as operações de 

assinatura digital e carimbo de tempo de documentos eletrônicos e verificação de 

documentos assinados digitalmente [BRY 02].

Para  melhor  percepção das características  dos arquivos  assinados com o 

protótipo um mesmo documento eletrônico foi  assinado com o mesmo certificado 

digital, no padrão ICP-Brasil, em ambos os softwares.

Por dificuldades de se criar um elemento seguro com o mesmo certificado 

utilizado para ser emulado pelo CRef o teste foi realizado em um aparelho celular, o 

Nokia N95, pois a instalação do certificado no dispositivo é extremamente mais fácil.

Para  a  instalação  do  certificado  de  chave  pública  e  da  respectiva  chave 

privada no dispositivo foi realizado o seguinte procedimento.
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1. Obtenção do certificado digital através da AC BRy;

• A obtenção é realizada através de um navegador de internet,  como 

Internet  Explorer  ou  Mozilla  Firefox,  que  são  integrados  com  um 

repositório de certificados pessoal;

2. O certificado digital e da correspondente chave privada são exportados em 

arquivo no padrão PKCS#12, na exportação é solicitada uma senha;

• A  chave  privada  é  cifrada,  com  algoritmo  de  criptografia  simétrica 

utilizando a senha informada, dentro da estrutura do PKCS#12;

3. Importação do PKCS#12 para a memória do dispositivo;

4. Através do navegador de arquivos do dispositivo o PKCS#12 é aberto, o 

sistema operacional do dispositivo solicita a senha da chave privada do 

PKCS#12;

5. Caso  os  certificados  da  cadeia  de  certificação  estejam  presentes  no 

PKCS#12 o sistema solicita confirmação do usuário para instalá-los como 

confiáveis;

Após  este  procedimento  o  certificado  de  chave  pública,  no  padrão  X509 

versão 3 conforme requisito da ICP-Brasil, e a chave privada são armazenados no 

repositório, elemento seguro,  de certificados pessoais do dispositivo.

O protótipo foi executado no Nokia N95 (sistema operacional Symbian). No 

procedimento  de  criação  da  assinatura  o  dispositivo  disponibilizou  o  certificado 

instalado para ser utilizado como signatário.

Os parâmetros de configuração definidos no protótipo foram incluir conteúdo 

na assinatura, incluir certificado e não adicionar carimbo do tempo. A funcionalidade 

de  assinatura  do  Bry  Signer  inclui  automaticamente  as  lista  de  certificados 

revogados na assinatura, quando disponíveis.

O nome do arquivo assinado e uma descrição sobre a assinatura, solicitada 

pelo Bry Signer no momento da criação da assinatura, são inclusos em atributos 

assinados  definidos  pela  Microsoft,  szOID_CAPICOM_DOCUMENT_NAME  e 

szOID_CAPICOM_DOCUMENT_DESCRIPTION.
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Para  facilitar  a  comparação  entre  os  arquivos  assinados  por  ambos  os 

softwares foi utilizado o ASN.1 Editor. As diferenças encontradas são apresentadas 

a seguir.

Figura 4.27 Visualização atributo id-signedData gerado pelo protótipo
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Figura 4.28 Visualização atributo id-signedData gerado pelo Bry Signer

Pôde ser observado, conforme Figuras 4.8 e 4.9, que o atributo id-data (OID 

1.2.840.113549.1.7.1)  que  contém  o  conteúdo  assinado  é  diferente.  No  arquivo 

gerado utilizando o Bry Signer o id-data mostra o decodificado já no arquivo gerado 

pelo protótipo o conteúdo se encontra codificado e seu tamanho é maior, 1027 bytes 

contra 63 bytes do Bry Signer que é o tamanho real do arquivo assinado.

A estrutura definida na RFC 3852 para o atributo SignedData é:

SignedData ::= SEQUENCE {
        version CMSVersion,

        digestAlgorithms DigestAlgorithmIdentifiers,
        encapContentInfo EncapsulatedContentInfo,

        certificates [0] IMPLICIT CertificateSet OPTIONAL,
        crls [1] IMPLICIT RevocationInfoChoices OPTIONAL,

        signerInfos SignerInfos }

http://tools.ietf.org/html/rfc3852#ref-1
http://tools.ietf.org/html/rfc3852#ref-0
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O arquivo gerado pelo Bry Signer possui RevocationInfoChoices enquanto o 

gerado pelo protótipo não.

Figura 4.29 Visualização atributos assinados gerados pelo Bry Signer

A  Figura  4.10  mostra  em  destaque  os  atributos  assinados  no  arquivo 

assinado pelo Bry Signer. A Figura 4.11 mostra que o arquivo gerado pelo protótipo 

não possui atributos assinados.
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Figura 4.30 Visualização atributos assinados gerados pelo Protótipo

4.5 CONCLUSÃO

Os dados apresentados da arquitetura do sistema proposto, os casos de uso e 

diagramas são necessários para que o leitor possa compreender o funcionamento 

da aplicação desenvolvida juntamente com esta monografia.

A apresentação do fluxo de trabalho para integração com um sistema de coleta 

de assinaturas digitais é interessante para o desenvolvimento de trabalhos futuros e 

para instigar o desenvolvimento da aplicações de assinatura digital para dispositivos 

móveis.

O teste de comparação de assinaturas geradas pelo protótipo e pelo Bry Signer 

permitiu  utilizando  os  mesmos,  documento  eletrônico  e  certificado  do  signatário, 

identificar características das assinaturas geradas pelo protótipo.

Os documentos assinados pelo protótipo foram verificados com o Bry Signer. A 

verificação identificou  que o documento  não foi  alterado e que o certificado  do 

signatário possui assinatura inválida. O certificado incluso na assinatura não possui 

extensões  da  versão  3  do  padrão  X509  como  o  atributo  autenticado 
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subjectAlternativeNames, desta forma, a assinatura do certificado se tornou inválida 

e por conseqüência a cadeia de certificação.
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5 CONCLUSÕES

O estudo de técnicas criptográficas e pesquisa por tecnologias e ferramentas 

para o desenvolvimento de aplicações de assinatura digital em dispositivos móveis 

possibilitou a criação de um protótipo funcional.

O protótipo é uma aplicação Java ME que utiliza configuração CLDC 2.0 e 

perfil  MIDP 1.0.  A  aplicação  utiliza  o  pacote  opcional  SATSA  para  geração  de 

assinaturas digitais  no padrão CMS com utilização de elementos seguros,  smart 

cards ou repositórios de certificados de chave pública e chaves privadas nativos dos 

dispositivos móveis.

A  aplicação  permite  assinar  qualquer  tipo  de  documento  na  memória  de 

dispositivos  móveis  que  implementem  repositórios  de  certificados  pessoais  e 

possuam a  plataforma  Java  ME  instalada  nas  versões  de  configuração  e  perfil 

citadas  anteriormente.  A  funcionalidade  de  adicionar  carimbo  do  tempo  às 

assinaturas  é  possível  em  dispositivos  com  acesso  a  internet.  Associadas  a 

mobilidade dos dispositivos móveis, a segurança provida pelos elementos seguros, 

como smart cards, e a possibilidade utilizar carimbo do tempo, tornam as aplicações 

de assinatura digital para dispositivos móveis grandes concorrentes das aplicações 

convencionais para computadores pessoais.

Os testes realizados demonstraram que as assinaturas digitais geradas pela 

aplicação  estão  de  acordo  com  o  padrão  CMS.  A  integridade  dos  documentos 

assinados foi verificada por outros softwares de assinatura digital, como o Bry Signer 

e o proCertum Combi Lite.

A  integridade  do  certificado  do  signatário  não  foi  verificada.  Ambos  os 

softwares  apresentaram  alertas  de  que  a  assinatura  digital  do  certificado  do 

signatário é inválida. Através da análise dos certificados contidos nas assinaturas 

geradas foi possível diagnosticar que as extensões da versão 3 do padrão X509 não 

estão presentes no certificado após inclusos na assinatura. Em testes realizados 

com certificados sem extensões da versão 3,  as verificações realizadas com os 

softwares  não  apresentaram  problemas  na  integridade  dos  certificados  dos 

signatários.  Isto  ocorre,  pois  algumas  destas  extensões  podem  ser  atributos 
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assinados,  nestes  casos  não  é  possível  verificar  a  validade  da  assinatura  do 

certificado.

Integrado  com  sistemas  de  coleta  de  assinaturas  a  implementação  da 

assinatura é suficiente, pois os servidores de coleta devem realizar a verificação das 

assinaturas recebidas. Já para uma aplicação de assinatura digital independente é 

importante a funcionalidade da verificação a qual não foi desenvolvida no protótipo 

implementado. A principal dificuldade encontrada no desenvolvimento da verificação 

é  o  acesso  aos  certificados  de  chave  pública  dos  elementos  seguros  dos 

dispositivos. Possivelmente futuras versões do SATSA forneçam esta funcionalidade 

de forma transparente como é oferecida na geração de assinatura com acesso às 

chaves privadas em elementos seguros.

Devido às restrições descritas anteriormente é possível afirmar que o objetivo 

da criação de assinaturas no padrão ICP-Brasil não foi atingido completamente pela 

aplicação. Embora tenha se mostrado uma boa solução para criação de assinaturas 

digitais com utilização de elementos seguros como smart  cards e repositórios de 

certificados pessoais dos sistemas operacionais dos dispositivos.

5.1 TRABALHOS FUTUROS

Desenvolver  solução  que  contemple  a  geração  de  assinaturas  incluindo 

atributos assinados, listas de certificados revogados e cadeia de certificação.

A aplicação desenvolvida se limitou a geração de assinaturas digitais. Seria 

interessante agregar a funcionalidade de verificação de assinaturas em um trabalho 

futuro.

A  proposição  principal  do  trabalho  é  dar  confiabilidade  a  documentos  em 

dispositivos móveis. Nestes ambientes é interessante agregar ao fator de confiança 

além da irrefutabilidade e tempestividade a localidade espacial.

Um trabalho futuro para o projeto é implementar o acesso a coordenadas de 

posicionamento  global  GPS,  de  receptores  GPS presentes  em muitos  do  novos 

dispositivos móveis de mercado. No ambiente Java ME existe a especificação de um 

pacote adicional que realiza esta tarefa, a JSR 179.
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O  fator  de  confiança  crítico  para  obtenção  de  coordenadas  geográficas 

seguras  é  a  confiabilidade  no  receptor  GPS.  Deve  ser  delineada  uma pesquisa 

sobre as vulnerabilidades existentes nos receptores atuais e propostas de projeto 

mais confiáveis.

Deve ser pesquisada uma forma de integração da coordenada segura com o 

padrão CMS de assinatura digital. Uma proposta simples para tal é a utilização de 

um atributo autenticado.

Dentre as aplicações onde está tecnologia seria bem aplicada pode se citar 

urnas  eletrônicas,  sistemas  de  contratos  eletrônicos  e  equipamentos  móveis  de 

fiscalização de transito, como radares.
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CÓDIGO FONTE

Classe Controlador.java

package br.ufsc.ine.cco.davigp.tcc.controle;

import br.ufsc.ine.cco.davigp.tcc.logica.modelo.Assinador;
import br.ufsc.ine.cco.davigp.tcc.logica.modelo.Carimbador;
import br.ufsc.ine.cco.davigp.tcc.logica.modelo.Configuracao;
import br.ufsc.ine.cco.davigp.tcc.logica.modelo.excecoes.ExcecaoAssinatura;
import br.ufsc.ine.cco.davigp.tcc.logica.util.ArquivoUtils;
import br.ufsc.ine.cco.davigp.tcc.logica.modelo.Evento;
import br.ufsc.ine.cco.davigp.tcc.logica.util.HTTPUtils;
import br.ufsc.ine.cco.davigp.tcc.logica.util.Observador;
import br.ufsc.ine.cco.davigp.tcc.logica.util.Observavel;
import java.io.IOException;
import java.util.Vector;

/**
 * Classe que controla todos eventos acionados na interface gráfica.
 * 
 * @author Davi Garcia Pereira
 */
public class Controlador implements Observavel {

    private static Controlador instance;
    private Configuracao configuracao;
    private Vector observadores;

    /**
     * Retorna uma instância única desta classe.
     * @return Controlador
     */
    public static Controlador getInstance() {
        if (instance == null) {
            instance = new Controlador();
        }
        return instance;
    }

    /**
     * Construtor da classe.
     */
    private Controlador() {
        configuracao = new Configuracao();
        observadores = new Vector();
    }

    /**
     * Gera uma assinatura CMS conforme os parâmetros definidos em configuracao.
     * O arquivo assinado será salvo no mesmo diretório do original com a extensão "p7s".
     * 
     * @return a URL do arquivo assinado.
     */
    public void assinarArquivo(String urlArquivo) {
        notificarObservadores(Evento.ASSINATURA_CARREGANDO_CERTIFICADOS);
        // Lê o arquivo da memória do dispositivo
        byte[] arquivo = null;
        try {
            arquivo = ArquivoUtils.lerArquivo(urlArquivo);
        } catch (Exception e) {
            // Notifica observadores do erro ao ler arquivo
            notificarObservadores(Evento.COMUNICACAO_ERRO_LER);
        }
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        // Se o arquivo foi lido realiza a assinatura
        if (arquivo != null) {
            // Instancia e configura o Assinador
            Assinador assinador = new Assinador();
            // Define o tipo da assinatura
            assinador.setTipoAssinatura(configuracao.isComConteudo(), configuracao.isComCertificado());

            // Gera a assinatura do arquivo
            byte[] assinado = null;
            try {
                assinado = assinador.assinarArquivo(arquivo);
            } catch (ExcecaoAssinatura ea) {
                // Notifica observadores do erro ocorrido na assinatura
                notificarObservadores(new Evento(Evento.EVENTO_ASSINATURA, ea.getMessage()));
                ea.printStackTrace();
            }

            if (assinado != null) {

                // Adiciona carimbo do tempo à assinatura de acordo com a configuração atual
                if (configuracao.isComCarimbo()) {
                    try {
                        assinado = Carimbador.carimbarAssinatura(assinado, configuracao.getUrlSCT());
                    } catch (Exception ex) {
                        notificarObservadores(Evento.ASSINATURA_CARIMBADA_FALHA);
                        ex.printStackTrace();
                    }
                }

                // Escreve arquivo assinado na memória do dispositivo.
                if (assinado != null) {
                    try {
                        ArquivoUtils.escreverArquivo(urlArquivo + ".p7s", assinado);
                        notificarObservadores(Evento.ASSINATURA_SALVA_SUCESSO);
                    } catch (Exception e) {
                        notificarObservadores(Evento.ASSINATURA_SALVA_ERRO);
                    }
                }

            }

        }

    }

    /**
     * Adiciona carimbo do tempo ao arquivo assinado.
     * 
     * @return a URL do arquivo carimbado
     */
    public void carimbarAssinatura(String urlArquivo) {
    notificarObservadores(Evento.CARIMBANDO_ASSINATURA);
        // Verifica se o arquivo é assinado através da extensão
        String tipoArquivo = urlArquivo.substring(urlArquivo.lastIndexOf('.'));
        if (".p7s".compareTo(tipoArquivo) != 0) {
            notificarObservadores(Evento.CARIMBO_ARQUIVO_INVALIDO);
        } else {

            // Lê o arquivo assinado
            byte[] arquivo = null;
            try {
                arquivo = ArquivoUtils.lerArquivo(urlArquivo);
            } catch (IOException ex) {
                notificarObservadores(Evento.COMUNICACAO_ERRO_LER);
                ex.printStackTrace();
            }

            if (arquivo != null) {

                // Adiciona carimbo do tempo à assiantura
                byte[] assinaturaCarimbada = null;
                try {
                    assinaturaCarimbada = Carimbador.carimbarAssinatura(arquivo, configuracao.getUrlSCT());
                } catch (Exception ex) {
                    notificarObservadores(Evento.ASSINATURA_CARIMBADA_FALHA);
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                    ex.printStackTrace();
                }

                if (assinaturaCarimbada != null) {

                    // Sobrescreve arquivo assinado pelo assinado com carimbo do tempo
                    try {
                        ArquivoUtils.escreverArquivo(urlArquivo, assinaturaCarimbada);
                        notificarObservadores(Evento.ASSINATURA_CARIMBADA_SUCESSO);
                    } catch (IOException ex) {
                        notificarObservadores(Evento.COMUNICACAO_ERRO_ESCREVER);
                        ex.printStackTrace();
                    }

                }
            }
        }
    }

    /**
     * Baixa um arquivo remoto via HTTP para o diretório atual do navegador.
     * 
     * @param urlArquivoRemoto
     * @param urlDiretorioLocal
     * @return
     */
    public void baixarArquivo(String urlArquivoRemoto, String urlDiretorioLocal) {
        // Baixa o conteúdo do arquivo
        byte[] arquivo = null;
        try {
            arquivo = HTTPUtils.baixarArquivo(urlArquivoRemoto);
        } catch (Exception e) {
            notificarObservadores(Evento.COMUNICACAO_ERRO_BAIXAR);
        }

// Obtem o nome do arquivo segundo a URL
        String nomeArquivo = urlArquivoRemoto.substring(urlArquivoRemoto.lastIndexOf('/') + 1);
        // Escreve o arquivo na memória do dispositivo
        try {
            ArquivoUtils.escreverArquivo(urlDiretorioLocal + nomeArquivo, arquivo);
        } catch (IOException ex) {
            notificarObservadores(Evento.COMUNICACAO_ERRO_ESCREVER);
            ex.printStackTrace();
        }

    }

    /**
     * Obtem a classe Configuracao.
     * @return
     */
    public Configuracao getConfiguracao() {
        return configuracao;
    }

    /**
     * Define a classe configurcao.
     * @param configuracao
     */
    public void setConfiguracao(Configuracao configuracao) {
        this.configuracao = configuracao;
    }

    /**
     * Adiciona um observador desta classe.
     * @param observador
     */
    public void registrarObservador(Observador observador) {
        observadores.addElement(observador);
    }

    /**
     * Notifica todos observadores desta classe do Evento recebido como parâmetro.
     * @param evento
     */
    public void notificarObservadores(Evento evento) {
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        for (int i = 0; i <
                observadores.size(); i++) {
            ((Observador) observadores.elementAt(i)).notificar(evento);
        }
    }
}

Classe Assinador.java

package br.ufsc.ine.cco.davigp.tcc.logica.modelo;

import br.ufsc.ine.cco.davigp.tcc.logica.modelo.excecoes.ExcecaoAssinatura;
import javax.microedition.pki.UserCredentialManagerException;
import javax.microedition.securityservice.CMSMessageSignatureService;
import javax.microedition.securityservice.CMSMessageSignatureServiceException;

/**
 *
 * @author Davi Garcia Pereira
 */
public class Assinador {
    
    private int tipoAssinatura;
    
    /**
     * Construtor da classe
     */
    public Assinador() {
        tipoAssinatura = 0;
        System.out.println("CMSMessageSignatureService.SIG_INCLUDE_CONTENT = 
"+CMSMessageSignatureService.SIG_INCLUDE_CONTENT);
        System.out.println("CMSMessageSignatureService.SIG_INCLUDE_CERTIFICATE = 
"+CMSMessageSignatureService.SIG_INCLUDE_CERTIFICATE);
        System.out.println("CMSMessageSignatureService.SIG_INCLUDE_CONTENT | 
CMSMessageSignatureService.SIG_INCLUDE_CERTIFICATE = "+ ( CMSMessageSignatureService.SIG_INCLUDE_CONTENT | 
CMSMessageSignatureService.SIG_INCLUDE_CERTIFICATE) );
    }
    
    
    /**
     * Define o tipo da assinatura a ser gerada.
     * O tipo define se o conteúdo e/ou certificado será(ão) incluso(s) na assinatura ou não.
     * Se não for definido o tipo padrão é SEM_CONTEUDO e SEM_CERTIFICADO.
     * 
     * @param boolean conteudo true para incluir o conteúdo na assinatura ou false para não incluir.
     * @param boolean conteudo treu para incluir o certificado na assinatura ou false para não incluir.
     */
    public void setTipoAssinatura(boolean conteudo, boolean certificado) {
        if(conteudo && !certificado) {
            tipoAssinatura = CMSMessageSignatureService.SIG_INCLUDE_CONTENT;
        } else if(!conteudo && certificado) {
            tipoAssinatura = CMSMessageSignatureService.SIG_INCLUDE_CERTIFICATE;            
        } else if(conteudo && certificado) {
            tipoAssinatura = CMSMessageSignatureService.SIG_INCLUDE_CERTIFICATE | 
CMSMessageSignatureService.SIG_INCLUDE_CONTENT;
        }
    }  
    
    /**
     *  Gera uma assinatura no formato CMS.
     * 
     * @param arquivo os bytes do arquivo a ser assinado
     * @param tipoAssinatura COM_CONTEUDO ou SEM_CONTEUDO
     * @return os bytes do arquivo assinado.
     */
    public byte[] assinarArquivo(byte[] arquivo) throws ExcecaoAssinatura {
        
        byte[] assinatura = null;
        try {
            String[] caNames = null;
            String userPrompt = null;
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            assinatura =
                    CMSMessageSignatureService.sign(
                    new String(arquivo),
                    tipoAssinatura,
                    caNames, userPrompt);
            
            if (assinatura == null) {
                throw new ExcecaoAssinatura(Evento.ASSINATURA_CRIADA_ERRO.toString());
            }
        } catch (SecurityException se) {
            // O PIN foi bloqueado
            throw new ExcecaoAssinatura(Evento.BLOQUEIO_PIN.toString());
        } catch (CMSMessageSignatureServiceException cmsEx) {
            // Ocorreu erro durante a geracão da assinatura
            if (cmsEx.getReason() == CMSMessageSignatureServiceException.CRYPTO_NO_CERTIFICATE) {
                // O certificado não está disponível
                throw new ExcecaoAssinatura(Evento.CERTIFICADO_INDISPONIVEL.toString());
            }
            if (cmsEx.getReason() == CMSMessageSignatureServiceException.CRYPTO_NO_OPAQUE_SIG) {
                // Assinatura com conteúdo (attached) não suportada
                throw new ExcecaoAssinatura(Evento.ASSINATURA_ATTACHED_NAO_SUPORTADA.toString());
            }
        } catch (UserCredentialManagerException ucmEx) {
            if (ucmEx.getReason() == UserCredentialManagerException.SE_NOT_FOUND) {
                // O elemento de segurança não foi encontrado
                throw new ExcecaoAssinatura(Evento.ELEMENTO_SEGURANCA_NAO_ENCONTRADO.toString());
            }
        } catch (Exception ex) {
            // Excecao desconhecida
            ex.printStackTrace();
            throw new ExcecaoAssinatura(Evento.ASSINATURA_CRIADA_ERRO.toString());
        }

        return assinatura;
    }
    
}

Classe Carimbador.java

package br.ufsc.ine.cco.davigp.tcc.logica.modelo;

import br.ufsc.ine.cco.davigp.tcc.logica.util.HTTPUtils;
import java.io.IOException;

/**
 * Classe responsável pela obtenção do carimbo do tempo para arquivos assinados.
 * 
 * @author Davi Garcia Pereira
 */
public class Carimbador {
    
    public Carimbador() {
    }
    
    private static String contentType = "application/x-pkcs7-signature";
    
    /**
     * 
     * @param assinatura
     * @return
     */
    public static byte[] carimbarAssinatura(byte[] assinatura, String urlSCT) throws Exception {
        byte[] assinaturaCarimbada = null;
        
        // Envia o arquivo assinado ao SCT e obtem o arquivo com carimbo do tempo
        assinaturaCarimbada = HTTPUtils.enviarArquivo(urlSCT, assinatura, contentType);
        
        return assinaturaCarimbada;
    }
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}

Classe Configuração.java

package br.ufsc.ine.cco.davigp.tcc.logica.modelo;

/**
 * Classe que mantem as configurações definidas pelo usuário.
 * 
 * @author Davi Garcia Pereira
 */
public class Configuracao {
    
    private boolean comConteudo;
    private boolean comCertificado;
    private boolean comCarimbo;
    private String urlSCT;
    
    public Configuracao() {
        comConteudo = true;
        comCarimbo = false;
        urlSCT = "http://127.0.0.1:8080/SCTsWAR-1.0.0.0/carimbar";
    }
  
    public boolean isComConteudo() {
        return comConteudo;
    }

    public void setComConteudo(boolean comConteudo) {
        this.comConteudo = comConteudo;
    }
      
    public boolean isComCertificado() {
        return comCertificado;
    }

    public void setComCertificado(boolean comCertificado) {
        this.comCertificado = comCertificado;
    }
    public String getUrlSCT() {
        return urlSCT;
    }

    public void setUrlSCT(String urlSCT) {
        this.urlSCT = urlSCT;
    }
        
    public boolean isComCarimbo() {
        return comCarimbo;
    }

    public void setComCarimbo(boolean comCarimbo) {
        this.comCarimbo = comCarimbo;
    }

}

Classe Evento.java

package br.ufsc.ine.cco.davigp.tcc.logica.modelo;

/**
 * Classe que representa eventos do sistema.
 * 
 * @author Davi Garcia Pereira
 */
public class Evento {
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    /**
     * Identifica eventos relacionados com assinaturas.
     */
    public static final int EVENTO_ASSINATURA = 0;
    /**
     * Identifica eventos relacionados com carimbo do tempo.
     */
    public static final int EVENTO_CARIMBO = 1;
    /**
     * Identifica eventos relacionados com comunicação de dados.
     */
    public static final int EVENTO_COMUNICACAO = 2;
    
    // Eventos de assinatura
    public static Evento ASSINATURA_CARREGANDO_CERTIFICADOS = new Evento(EVENTO_ASSINATURA, "Carregados 
certificados...");
    public static Evento ASSINATURA_CRIADA_SUCESSO = new Evento(EVENTO_ASSINATURA, "Assinatura criada com sucesso!");
    public static Evento ASSINATURA_CRIADA_ERRO = new Evento(EVENTO_ASSINATURA, "Não foi possivel criar a assinatura!");
    public static Evento ASSINATURA_SALVA_SUCESSO = new Evento(EVENTO_ASSINATURA, "Arquivo assinado salvo com 
sucesso!");
    public static Evento ASSINATURA_SALVA_ERRO = new Evento(EVENTO_ASSINATURA, "Não foi possivel gravar o arquivo 
assinado!");
     
    public static Evento BLOQUEIO_PIN = new Evento(EVENTO_ASSINATURA, "O PIN foi bloqueado!");
    public static Evento CERTIFICADO_INDISPONIVEL = new Evento(EVENTO_ASSINATURA, "Certificado indisponível!");
    public static Evento ASSINATURA_ATTACHED_NAO_SUPORTADA = new Evento(EVENTO_ASSINATURA, "Assinatura com 
conteúdo não suportada!");
    public static Evento ELEMENTO_SEGURANCA_NAO_ENCONTRADO = new Evento(EVENTO_ASSINATURA, "Elemento de 
segurança não encontrado!");
    
    // Eventos de carimbo
    public static Evento CARIMBANDO_ASSINATURA = new Evento(EVENTO_CARIMBO, "Adicionando carimbo do tempo...");
    public static Evento ASSINATURA_CARIMBADA_SUCESSO = new Evento(EVENTO_CARIMBO, "Assinatura carimbada com 
sucesso!");
    public static Evento ASSINATURA_CARIMBADA_FALHA = new Evento(EVENTO_CARIMBO, "Não foi possivel obter o carimbo do 
tempo!");
    public static Evento CARIMBO_ARQUIVO_INVALIDO = new Evento(EVENTO_CARIMBO, "Apenas arquivos assinados podem ser 
carimbados!");
    
    // Eventos na comunicação
    public static Evento COMUNICACAO_ERRO_BAIXAR = new Evento(EVENTO_COMUNICACAO, "Não foi possível baixar o 
arquivo!");    
    public static Evento COMUNICACAO_ERRO_ENVIAR = new Evento(EVENTO_COMUNICACAO, "Não foi possível enviar o 
arquivo!");
    public static Evento COMUNICACAO_ERRO_ESCREVER = new Evento(EVENTO_COMUNICACAO, "Não foi possível escrever o 
arquivo!");
    public static Evento COMUNICACAO_ERRO_LER = new Evento(EVENTO_COMUNICACAO, "Não foi possível ler o arquivo!");
    
        
    private String mensagem;
    private int tipo;
    
    public Evento(int tipo, String mensagem) {
        this.tipo = tipo;
        this.mensagem = mensagem;
    }
    
    public String toString() {
        return mensagem;
    }
    
    public int getTipo() {
        return tipo;
    }
}

Classe ArquivoUtils.java

/*
 * To change this template, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.



75

 */
package br.ufsc.ine.cco.davigp.tcc.logica.util;

import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import javax.microedition.io.Connection;
import javax.microedition.io.Connector;
import javax.microedition.io.file.FileConnection;

/**
 *
 * @author Davi Garcia Pereira
 */
public class ArquivoUtils {

    /**
     * Carrega os bytes de um arquivo na memória do dispositivo.
     * 
     * @param path caminho para o arquivo
     * @return os bytes do arquivo
     * @throws java.io.IOException
     */
    public static byte[] lerArquivo(String path) throws IOException {
        byte[] arquivo = null;
        Connection c = Connector.open(path, Connector.READ_WRITE);
        FileConnection fc = (FileConnection) c;
        InputStream fis = fc.openInputStream();
        ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream();
        byte[] b = new byte[1024];
        int length;
        while ((length = fis.read(b, 0, 1024)) > 0) {
            baos.write(b);
        }
        fis.close();

        arquivo = baos.toByteArray();

        return arquivo;
    }

    /**
     * Escreve um arquivo na memória do dispositivo.
     * 
     * @param path caminho completo para o arquivo a ser salvo.
     * @param data conteúdo do arquivo.
     * @return true se gravou o arquivo, false se não.
     * @throws java.io.IOException
     */
    public static void escreverArquivo(String path, byte[] data) throws IOException {
        javax.microedition.io.Connection c = null;
        java.io.OutputStream os = null;
        try {

            System.out.println("PATH: " + path);

            c = javax.microedition.io.Connector.open(path, javax.microedition.io.Connector.READ_WRITE);
            javax.microedition.io.file.FileConnection fc =
                    (javax.microedition.io.file.FileConnection) c;
            if (!fc.exists()) {
                fc.create();
            } else {
                fc.truncate(0);
            }

            os = fc.openOutputStream();
            os.write(data);
            os.flush();
            
        } finally {
            try {
                if (os != null) {
                    os.close();
                }
                if (c != null) {
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                    c.close();
                }
            } catch (Exception ex) {
                ex.printStackTrace();
            }

        }
    }
}

Classe HTTPUtils.java

package br.ufsc.ine.cco.davigp.tcc.logica.util;

import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.OutputStream;
import javax.microedition.io.Connector;
import javax.microedition.io.HttpConnection;

/**
 * Classe que possibilita baixar e enviar arquivo via HTTP.
 * 
 * @author Davi Garcia Pereira
 */
public class HTTPUtils {

    /**
     * Baixa o conteúdo de um arquivo via HTTP.
     * 
     * @param url URL do arquivo a ser baixado.
     * @return o conteúdo do arquivo remoto.
     */
    public static byte[] baixarArquivo(String url) throws IOException {
        HttpConnection connection = null;
        InputStream inputstream = null;
        byte[] arquivo = null;
        try {
            connection = (HttpConnection) Connector.open(url);

            //HTTP Request
            connection.setRequestMethod(HttpConnection.POST);
            connection.setRequestProperty("Content-Type", "//plain text");
            connection.setRequestProperty("Connection", "close");

            // HTTP Response
            System.out.println("Codigo retorno: " + connection.getResponseCode());
            System.out.println("Mensagem retorno: " + connection.getResponseMessage());
            if (connection.getResponseCode() == HttpConnection.HTTP_OK) {
                inputstream = connection.openInputStream();
                int length = (int) connection.getLength();
                if (length != -1) {
                    byte incomingData[] = new byte[length];
                    inputstream.read(incomingData);
                    arquivo = incomingData;
                } else {
                    ByteArrayOutputStream bytestream = new ByteArrayOutputStream();
                    int ch;
                    while ((ch = inputstream.read()) != -1) {
                        bytestream.write(ch);
                    }

                    arquivo = bytestream.toByteArray();
                    bytestream.close();
                }
            }
        } finally {
            if (inputstream != null) {
                try {
                    inputstream.close();
                } catch (Exception e) {
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                    e.printStackTrace();
                }
            }
            if (connection != null) {
                try {
                    connection.close();
                } catch (Exception e) {
                    e.printStackTrace();
                }
            }
        }

        return arquivo;
    }

    /**
     * Enviar um arquivo ao endereço definido em url e retorna a resposta do servidor.
     * 
     * @param url URL do servidor.
     * @param assinatura conteúdo do arquivo a ser enviado.
     * @param contentType tipo do arquivo a ser enviado.
     * @return o conteúdo da response do servidor.
     * @throws java.io.IOException
     */
    public static byte[] enviarArquivo(String url, byte[] arquivo, String contentType) throws IOException {
        HttpConnection connection = null;
        InputStream inputstream = null;
        byte[] resposta = null;
        try {
            connection = (HttpConnection) Connector.open(url);

            //HTTP Request
            connection.setRequestMethod(HttpConnection.POST);
            connection.setRequestProperty("Content-Type", contentType);
            connection.setRequestProperty("Connection", "close");

            OutputStream os = connection.openOutputStream();
            os.write(arquivo);
            os.flush();
            os.close();

            // HTTP Response
            System.out.println("Codigo retorno: " + connection.getResponseCode());
            System.out.println("Mensagem retorno: " + connection.getResponseMessage());

            if (connection.getResponseCode() == HttpConnection.HTTP_OK) {
                inputstream = connection.openInputStream();
                int length = (int) connection.getLength();
                if (length != -1) {
                    byte incomingData[] = new byte[length];
                    inputstream.read(incomingData);
                    resposta = incomingData;
                } else {
                    ByteArrayOutputStream bytestream =
                            new ByteArrayOutputStream();
                    int ch;
                    while ((ch = inputstream.read()) != -1) {
                        bytestream.write(ch);
                    }

                    resposta = bytestream.toByteArray();
                    bytestream.close();
                }
            }
        } finally {
            if (inputstream != null) {
                try {
                    inputstream.close();
                } catch (Exception e) {
                    e.printStackTrace();
                }
            }
            if (connection != null) {
                try {
                    connection.close();
                } catch (Exception e) {
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                    e.printStackTrace();
                }
            }
        }
        return resposta;
    }
}

Interface Observador.java

/*
 * To change this template, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */

package br.ufsc.ine.cco.davigp.tcc.logica.util;

import br.ufsc.ine.cco.davigp.tcc.logica.modelo.Evento;

/**
 *
 * @author Davi Garcia Pereira
 */
public interface Observador {
    
    public void notificar(Evento evento);
    
}

Interface Observavel.java

package br.ufsc.ine.cco.davigp.tcc.logica.util;

import br.ufsc.ine.cco.davigp.tcc.logica.modelo.Evento;

/**
 *
 * @author Davi Garcia Pereira
 */
public interface Observavel {

    void registrarObservador(Observador observador);
    
    void notificarObservadores(Evento evento);
    
}

Classe CriptogradiaMIDlet.java

package br.ufsc.ine.cco.davigp.tcc.visao;

import br.ufsc.ine.cco.davigp.tcc.controle.Controlador;
import br.ufsc.ine.cco.davigp.tcc.logica.modelo.Evento;
import br.ufsc.ine.cco.davigp.tcc.logica.util.Observador;
import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.OutputStream;
import javax.microedition.io.Connection;
import javax.microedition.io.Connector;
import javax.microedition.io.file.FileConnection;
import javax.microedition.midlet.*;
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import javax.microedition.lcdui.*;
import javax.microedition.pim.Event;
import org.netbeans.microedition.lcdui.SplashScreen;
import org.netbeans.microedition.lcdui.WaitScreen;
//import org.netbeans.microedition.lcdui.pda.FileBrowser;
import org.netbeans.microedition.util.SimpleCancellableTask;

/**
 * @author Davi Garcia Pereira
 */
public class CriptografiaMIDlet extends MIDlet implements CommandListener, Observador {

    private boolean midletPaused = false;

    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Fields ">                      
    private WaitScreen waitScreenBaixarArquivo;
    private SplashScreen splashScreen;
    private FileBrowser fileNavegador;
    private TextBox visualizarBox;
    private WaitScreen waitScreenCarimbar;
    private Alert alertCarimbarSucesso;
    private Alert alertCarimbarFalha;
    private Form formBaixador;
    private TextField textFieldUrlArquivoRemoto;
    private WaitScreen waitScreenAssinar;
    private Alert alertAssinaturaFalha;
    private Alert alertAssinaturaSucesso;
    private Form formConfiguracoes;
    private ChoiceGroup choiceGroupCarimbo;
    private TextField textFieldUrlSCT;
    private ChoiceGroup choiceGroupAttached;
    private ChoiceGroup choiceGroupCertificado;
    private Command okCommand8;
    private Command exitCommand1;
    private Command voltaCommand;
    private Command okCommand7;
    private Command okCommand;
    private Command okCommand2;
    private Command configuracoesCommand;
    private Command okCommand4;
    private Command okCommand3;
    private Command assinarCommand4;
    private Command baixarCommand;
    private Command carimbarCommand;
    private SimpleCancellableTask taskBaixarArquivo;
    private SimpleCancellableTask taskCarimbarAssinatura;
    private Image image1;
    private SimpleCancellableTask taskAssinarArquivo;
    //</editor-fold>                    

    /**
     * The CriptografiaMIDlet constructor.
     */
    public CriptografiaMIDlet() {
        initialize();
        
        Controlador.getInstance().registrarObservador((Observador) this);
    }

    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Methods ">                       
    //</editor-fold>                     

    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Method: initialize ">                                           
    /**
     * Initilizes the application.
     * It is called only once when the MIDlet is started. The method is called before the <code>startMIDlet</code> method.
     */
    private void initialize() {                                         
        // write pre-initialize user code here
                                           
        // write post-initialize user code here
    }                            
    //</editor-fold>                          

    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Method: startMIDlet ">                                        
    /**
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     * Performs an action assigned to the Mobile Device - MIDlet Started point.
     */
    public void startMIDlet() {                                      
        // write pre-action user code here
        switchDisplayable(null, getSplashScreen());                                        
        // write post-action user code here
    }                             
    //</editor-fold>                           

    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Method: resumeMIDlet ">                                         
    /**
     * Performs an action assigned to the Mobile Device - MIDlet Resumed point.
     */
    public void resumeMIDlet() {                                       
        // write pre-action user code here
                                         
        // write post-action user code here
    }                              
    //</editor-fold>                            

    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Method: switchDisplayable ">                                              
    /**
     * Switches a current displayable in a display. The <code>display</code> instance is taken from <code>getDisplay</code> method. This 
method is used by all actions in the design for switching displayable.
     * @param alert the Alert which is temporarily set to the display; if <code>null</code>, then <code>nextDisplayable</code> is set 
immediately
     * @param nextDisplayable the Displayable to be set
     */
    public void switchDisplayable(Alert alert, Displayable nextDisplayable) {                                            
        // write pre-switch user code here
        Display display = getDisplay();                                               
        if (alert == null) {
            display.setCurrent(nextDisplayable);
        } else {
            display.setCurrent(alert, nextDisplayable);
        }                                             
        // write post-switch user code here
    }                                   
    //</editor-fold>                                 

    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: voltaCommand ">                                   
    /**
     * Returns an initiliazed instance of voltaCommand component.
     * @return the initialized component instance
     */
    public Command getVoltaCommand() {
        if (voltaCommand == null) {                                 
            // write pre-init user code here
            voltaCommand = new Command("Voltar", Command.BACK, 0);                                   
            // write post-init user code here
        }                         
        return voltaCommand;
    }
    //</editor-fold>                       

    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Method: commandAction for Displayables ">                                                 
    /**
     * Called by a system to indicated that a command has been invoked on a particular displayable.
     * @param command the Command that was invoked
     * @param displayable the Displayable where the command was invoked
     */
    public void commandAction(Command command, Displayable displayable) {                                               
        // write pre-action user code here
        if (displayable == alertAssinaturaFalha) {                                            
            if (command == okCommand2) {                                          
                // write pre-action user code here
                switchDisplayable(null, getFileNavegador());                                            
                // write post-action user code here
            }                                            
        } else if (displayable == alertAssinaturaSucesso) {
            if (command == okCommand) {                                          
                // write pre-action user code here
                switchDisplayable(null, getFileNavegador());                                            
                // write post-action user code here
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            }                                            
        } else if (displayable == alertCarimbarFalha) {
            if (command == okCommand7) {                                          
                // write pre-action user code here
                switchDisplayable(null, getFileNavegador());                                            
                // write post-action user code here
            }                                            
        } else if (displayable == alertCarimbarSucesso) {
            if (command == okCommand8) {                                          
                // write pre-action user code here
                switchDisplayable(null, getFileNavegador());                                            
                // write post-action user code here
            }                                           
        } else if (displayable == fileNavegador) {
            if (command == FileBrowser.SELECT_FILE_COMMAND) {                                         
                readFile();
                switchDisplayable(null, getVisualizarBox());                                            
                // write post-action user code here
            } else if (command == assinarCommand4) {                                            
                // write pre-action user code here
                switchDisplayable(null, getWaitScreenAssinar());                                             
                // write post-action user code here
            } else if (command == baixarCommand) {                                            
                // write pre-action user code here
                switchDisplayable(null, getFormBaixador());                                             
                // write post-action user code here
            } else if (command == carimbarCommand) {                                            
                // write pre-action user code here
                switchDisplayable(null, getWaitScreenCarimbar());                                             
                // write post-action user code here
            } else if (command == configuracoesCommand) {                                            
                // write pre-action user code here
                switchDisplayable(null, getFormConfiguracoes());                                             
                // write post-action user code here
            } else if (command == exitCommand1) {                                            
                // write pre-action user code here
                exitMIDlet();                                             
                // write post-action user code here
            }                                             
        } else if (displayable == formBaixador) {
            if (command == okCommand3) {                                           
                // write pre-action user code here
                switchDisplayable(null, getWaitScreenBaixarArquivo());                                             
                // write post-action user code here
            } else if (command == voltaCommand) {                                           
                // write pre-action user code here
                switchDisplayable(null, getFileNavegador());                                            
                // write post-action user code here
            }                                             
        } else if (displayable == formConfiguracoes) {
            if (command == okCommand4) {                                           
                // write pre-action user code here
                boolean conteudo = (choiceGroupAttached.getSelectedIndex() == 0 ? true : false);
                Controlador.getInstance().getConfiguracao().setComConteudo(conteudo);
                boolean certificado = (choiceGroupCertificado.getSelectedIndex() == 0 ? true : false);
                Controlador.getInstance().getConfiguracao().setComCertificado(certificado);
                boolean carimbo = (choiceGroupCarimbo.getSelectedIndex() == 0 ? true : false);
                Controlador.getInstance().getConfiguracao().setComCarimbo(carimbo);
                String urlSCT = textFieldUrlSCT.getString();
                Controlador.getInstance().getConfiguracao().setUrlSCT(urlSCT);
                
                switchDisplayable(null, getFileNavegador());                                             
                // write post-action user code here
            }                                            
        } else if (displayable == splashScreen) {
            if (command == SplashScreen.DISMISS_COMMAND) {                                          
                // write pre-action user code here
                switchDisplayable(null, getFileNavegador());                                            
                // write post-action user code here
            }                                            
        } else if (displayable == visualizarBox) {
            if (command == voltaCommand) {                                          
                // write pre-action user code here
                switchDisplayable(null, getFileNavegador());                                            
                // write post-action user code here
            }                                             
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        } else if (displayable == waitScreenAssinar) {
            if (command == WaitScreen.FAILURE_COMMAND) {                                           
                // write pre-action user code here
                switchDisplayable(getAlertAssinaturaFalha(), getFileNavegador());                                             
                // write post-action user code here
            } else if (command == WaitScreen.SUCCESS_COMMAND) {                                            
                // write pre-action user code here
                switchDisplayable(getAlertAssinaturaSucesso(), getFileNavegador());                                             
                // write post-action user code here
            }                                             
        } else if (displayable == waitScreenBaixarArquivo) {
            if (command == WaitScreen.FAILURE_COMMAND) {                                           
                // write pre-action user code here
                switchDisplayable(null, getFormBaixador());                                             
                // write post-action user code here
            } else if (command == WaitScreen.SUCCESS_COMMAND) {                                            
                // write pre-action user code here
                switchDisplayable(null, getFileNavegador());                                             
                // write post-action user code here
            }                                             
        } else if (displayable == waitScreenCarimbar) {
            if (command == WaitScreen.FAILURE_COMMAND) {                                           
                // write pre-action user code here
                switchDisplayable(getAlertCarimbarFalha(), getFileNavegador());                                             
                // write post-action user code here
            } else if (command == WaitScreen.SUCCESS_COMMAND) {                                            
                // write pre-action user code here
                switchDisplayable(getAlertCarimbarSucesso(), getFileNavegador());                                             
                // write post-action user code here
            }                                                   
        }                                                 
        // write post-action user code here
    }                                
    //</editor-fold>                              
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: splashScreen ">                                   
    /**
     * Returns an initiliazed instance of splashScreen component.
     * @return the initialized component instance
     */
    public SplashScreen getSplashScreen() {
        if (splashScreen == null) {                                 
            // write pre-init user code here
            splashScreen = new SplashScreen(getDisplay());                                    
            splashScreen.setTitle("Assinador M\u00F3vel");
            splashScreen.setCommandListener(this);
            splashScreen.setImage(getImage1());
            splashScreen.setText("Davi Garcia Pereira");                                  
            // write post-init user code here
        }                         
        return splashScreen;
    }
    //</editor-fold>                       
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: visualizarBox ">                                   
    /**
     * Returns an initiliazed instance of visualizarBox component.
     * @return the initialized component instance
     */
    public TextBox getVisualizarBox() {
        if (visualizarBox == null) {                                 
            // write pre-init user code here
            visualizarBox = new TextBox("Visualiza\u00E7\u00E3o", null, 1024, TextField.ANY);                                    
            visualizarBox.addCommand(getVoltaCommand());
            visualizarBox.setCommandListener(this);                                  
            // write post-init user code here
        }                         
        return visualizarBox;
    }
    //</editor-fold>                       
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: formBaixador ">                                   
    /**
     * Returns an initiliazed instance of formBaixador component.
     * @return the initialized component instance
     */
    public Form getFormBaixador() {
        if (formBaixador == null) {                                 
            // write pre-init user code here
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            formBaixador = new Form("Baixar Arquivos", new Item[] { getTextFieldUrlArquivoRemoto() });                                    
            formBaixador.addCommand(getVoltaCommand());
            formBaixador.addCommand(getOkCommand3());
            formBaixador.setCommandListener(this);                                  
            // write post-init user code here
        }                         
        return formBaixador;
    }
    //</editor-fold>                       

    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: textFieldUrlArquivoRemoto ">                                   
    /**
     * Returns an initiliazed instance of textFieldUrlArquivoRemoto component.
     * @return the initialized component instance
     */
    public TextField getTextFieldUrlArquivoRemoto() {
        if (textFieldUrlArquivoRemoto == null) {                                 
            // write pre-init user code here
            textFieldUrlArquivoRemoto = new TextField("URL do arquivo:", "http://", 80, TextField.ANY);                                   
            // write post-init user code here
        }                         
        return textFieldUrlArquivoRemoto;
    }
    //</editor-fold>                       

    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: waitScreenAssinar ">                                     
    /**
     * Returns an initiliazed instance of waitScreenAssinar component.
     * @return the initialized component instance
     */
    public WaitScreen getWaitScreenAssinar() {
        if (waitScreenAssinar == null) {                                   
            // write pre-init user code here
            waitScreenAssinar = new WaitScreen(getDisplay());                                      
            waitScreenAssinar.setTitle("Assinatura Digital");
            waitScreenAssinar.setCommandListener(this);
            waitScreenAssinar.setText("Gerando assinatura digital...");
            waitScreenAssinar.setTask(getTaskAssinarArquivo());                                    
            // write post-init user code here
        }                          
        return waitScreenAssinar;
    }
    //</editor-fold>                        

    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: alertAssinaturaSucesso ">                                     
    /**
     * Returns an initiliazed instance of alertAssinaturaSucesso component.
     * @return the initialized component instance
     */
    public Alert getAlertAssinaturaSucesso() {
        if (alertAssinaturaSucesso == null) {                                   
            // write pre-init user code here
            alertAssinaturaSucesso = new Alert("Status da assinatura", "Assinatura realizada com sucesso!", null, null);                                      
            alertAssinaturaSucesso.addCommand(getOkCommand());
            alertAssinaturaSucesso.setCommandListener(this);
            alertAssinaturaSucesso.setTimeout(Alert.FOREVER);                                    
            // write post-init user code here
        }                          
        return alertAssinaturaSucesso;
    }
    //</editor-fold>                        

    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: alertAssinaturaFalha ">                                     
    /**
     * Returns an initiliazed instance of alertAssinaturaFalha component.
     * @return the initialized component instance
     */
    public Alert getAlertAssinaturaFalha() {
        if (alertAssinaturaFalha == null) {                                   
            // write pre-init user code here
            alertAssinaturaFalha = new Alert("Status da assinatura", "N\u00E3o foi possivel gerar o arquivo assinado!", null, null); 
            alertAssinaturaFalha.addCommand(getOkCommand2());
            alertAssinaturaFalha.setCommandListener(this);
            alertAssinaturaFalha.setTimeout(Alert.FOREVER);                                    
            // write post-init user code here
        }                          
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        return alertAssinaturaFalha;
    }
    //</editor-fold>                        
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: okCommand ">                                     
    /**
     * Returns an initiliazed instance of okCommand component.
     * @return the initialized component instance
     */
    public Command getOkCommand() {
        if (okCommand == null) {                                   
            // write pre-init user code here
            okCommand = new Command("Ok", Command.OK, 0);                                     
            // write post-init user code here
        }                          
        return okCommand;
    }
    //</editor-fold>                        
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: okCommand2 ">                                     
    /**
     * Returns an initiliazed instance of okCommand2 component.
     * @return the initialized component instance
     */
    public Command getOkCommand2() {
        if (okCommand2 == null) {                                   
            // write pre-init user code here
            okCommand2 = new Command("Ok", Command.OK, 0);                                     
            // write post-init user code here
        }                          
        return okCommand2;
    }
    //</editor-fold>                        

    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: okCommand3 ">                                     
    /**
     * Returns an initiliazed instance of okCommand3 component.
     * @return the initialized component instance
     */
    public Command getOkCommand3() {
        if (okCommand3 == null) {                                   
            // write pre-init user code here
            okCommand3 = new Command("Ok", Command.OK, 0);                                     
            // write post-init user code here
        }                          
        return okCommand3;
    }
    //</editor-fold>                        
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: formConfiguracoes ">                                     
    /**
     * Returns an initiliazed instance of formConfiguracoes component.
     * @return the initialized component instance
     */
    public Form getFormConfiguracoes() {
        if (formConfiguracoes == null) {                                   
            // write pre-init user code here
            formConfiguracoes = new Form("Configura\u00E7\u00F5es", new Item[] { getChoiceGroupAttached(), 
getChoiceGroupCertificado(), getChoiceGroupCarimbo(), getTextFieldUrlSCT() });                                      
            formConfiguracoes.addCommand(getOkCommand4());
            formConfiguracoes.setCommandListener(this);                                    
            // write post-init user code here
        }                          
        return formConfiguracoes;
    }
    //</editor-fold>                        

    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: choiceGroupAttached ">                                     
    /**
     * Returns an initiliazed instance of choiceGroupAttached component.
     * @return the initialized component instance
     */
    public ChoiceGroup getChoiceGroupAttached() {
        if (choiceGroupAttached == null) {                                   
            // write pre-init user code here
            choiceGroupAttached = new ChoiceGroup("Incluir conte\u00FAdo na assinatura?", Choice.EXCLUSIVE);                                      
            choiceGroupAttached.append("Sim", null);
            choiceGroupAttached.append("N\u00E3o", null);
            choiceGroupAttached.setSelectedFlags(new boolean[] { false, true });
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            choiceGroupAttached.setFont(0, null);
            choiceGroupAttached.setFont(1, null);                                    
            // write post-init user code here
        }                          
        return choiceGroupAttached;
    }
    //</editor-fold>                        

    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: configuracoesCommand ">                                     
    /**
     * Returns an initiliazed instance of configuracoesCommand component.
     * @return the initialized component instance
     */
    public Command getConfiguracoesCommand() {
        if (configuracoesCommand == null) {                                   
            // write pre-init user code here
            configuracoesCommand = new Command("Configura\u00E7\u00F5es", Command.ITEM, 0);                                     
            // write post-init user code here
        }                          
        return configuracoesCommand;
    }
    //</editor-fold>                        

    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: okCommand4 ">                                     
    /**
     * Returns an initiliazed instance of okCommand4 component.
     * @return the initialized component instance
     */
    public Command getOkCommand4() {
        if (okCommand4 == null) {                                   
            // write pre-init user code here
            okCommand4 = new Command("Ok", Command.OK, 0);                                     
            // write post-init user code here
        }                          
        return okCommand4;
    }
    //</editor-fold>                        
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: taskAssinarArquivo ">                                     
    /**
     * Returns an initiliazed instance of taskAssinarArquivo component.
     * @return the initialized component instance
     */
    public SimpleCancellableTask getTaskAssinarArquivo() {
        if (taskAssinarArquivo == null) {                                   
            // write pre-init user code here
            taskAssinarArquivo = new SimpleCancellableTask();                                     
            taskAssinarArquivo.setExecutable(new org.netbeans.microedition.util.Executable() {
                public void execute() throws Exception {                                   
                    // write task-execution user code here
                    Controlador.getInstance().assinarArquivo(fileNavegador.getSelectedFileURL());
                    fileNavegador.showDir();
                }                                      
            });                                    
            // write post-init user code here
        }                          
        return taskAssinarArquivo;
    }
    //</editor-fold>                        

    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: fileNavegador ">                                   
    /**
     * Returns an initiliazed instance of fileNavegador component.
     * @return the initialized component instance
     */
    public FileBrowser getFileNavegador() {
        if (fileNavegador == null) {                                 
            // write pre-init user code here
            fileNavegador = new FileBrowser(getDisplay());                                    
            fileNavegador.setTitle("Navegador de Arquivos");
            fileNavegador.setCommandListener(this);
            fileNavegador.addCommand(FileBrowser.SELECT_FILE_COMMAND);
            fileNavegador.addCommand(getAssinarCommand4());
            fileNavegador.addCommand(getCarimbarCommand());
            fileNavegador.addCommand(getBaixarCommand());
            fileNavegador.addCommand(getConfiguracoesCommand());
            fileNavegador.addCommand(getExitCommand1());                                  
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            // write post-init user code here
        }                         
        return fileNavegador;
    }
    //</editor-fold>                       
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: assinarCommand4 ">                                     
    /**
     * Returns an initiliazed instance of assinarCommand4 component.
     * @return the initialized component instance
     */
    public Command getAssinarCommand4() {
        if (assinarCommand4 == null) {                                   
            // write pre-init user code here
            assinarCommand4 = new Command("Assinar", Command.ITEM, 0);                                     
            // write post-init user code here
        }                          
        return assinarCommand4;
    }
    //</editor-fold>                        
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: carimbarCommand ">                                     
    /**
     * Returns an initiliazed instance of carimbarCommand component.
     * @return the initialized component instance
     */
    public Command getCarimbarCommand() {
        if (carimbarCommand == null) {                                   
            // write pre-init user code here
            carimbarCommand = new Command("Carimbar", Command.ITEM, 0);                                     
            // write post-init user code here
        }                          
        return carimbarCommand;
    }
    //</editor-fold>                        
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: baixarCommand ">                                     
    /**
     * Returns an initiliazed instance of baixarCommand component.
     * @return the initialized component instance
     */
    public Command getBaixarCommand() {
        if (baixarCommand == null) {                                   
            // write pre-init user code here
            baixarCommand = new Command("Baixar", Command.ITEM, 0);                                     
            // write post-init user code here
        }                          
        return baixarCommand;
    }
    //</editor-fold>                        
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: choiceGroupCarimbo ">                                     
    /**
     * Returns an initiliazed instance of choiceGroupCarimbo component.
     * @return the initialized component instance
     */
    public ChoiceGroup getChoiceGroupCarimbo() {
        if (choiceGroupCarimbo == null) {                                   
            // write pre-init user code here
            choiceGroupCarimbo = new ChoiceGroup("Adicionar carimbo do tempo?", Choice.EXCLUSIVE);                                      
            choiceGroupCarimbo.append("Sim", null);
            choiceGroupCarimbo.append("N\u00E3o", null);
            choiceGroupCarimbo.setSelectedFlags(new boolean[] { false, true });
            choiceGroupCarimbo.setFont(0, null);
            choiceGroupCarimbo.setFont(1, null);                                    
            // write post-init user code here
        }                          
        return choiceGroupCarimbo;
    }
    //</editor-fold>                        
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: textFieldUrlSCT ">                                     
    /**
     * Returns an initiliazed instance of textFieldUrlSCT component.
     * @return the initialized component instance
     */
    public TextField getTextFieldUrlSCT() {
        if (textFieldUrlSCT == null) {                                   
            // write pre-init user code here
            textFieldUrlSCT = new TextField("Endere\u00E7o Sistema de Carimbo do Tempo:", 
"http://127.0.0.1:8080/SCTsWAR-1.0.0.0/carimbar", 80, TextField.ANY);                                     
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            // write post-init user code here
        }                          
        return textFieldUrlSCT;
    }
    //</editor-fold>                        

    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: waitScreenCarimbar ">                                     
    /**
     * Returns an initiliazed instance of waitScreenCarimbar component.
     * @return the initialized component instance
     */
    public WaitScreen getWaitScreenCarimbar() {
        if (waitScreenCarimbar == null) {                                   
            // write pre-init user code here
            waitScreenCarimbar = new WaitScreen(getDisplay());                                      
            waitScreenCarimbar.setTitle("waitScreen");
            waitScreenCarimbar.setCommandListener(this);
            waitScreenCarimbar.setTask(getTaskCarimbarAssinatura());                                    
            // write post-init user code here
        }                          
        return waitScreenCarimbar;
    }
    //</editor-fold>                        
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: alertCarimbarSucesso ">                                     
    /**
     * Returns an initiliazed instance of alertCarimbarSucesso component.
     * @return the initialized component instance
     */
    public Alert getAlertCarimbarSucesso() {
        if (alertCarimbarSucesso == null) {                                   
            // write pre-init user code here
            alertCarimbarSucesso = new Alert("Carimbar Arquivo", "Arquivo carimbado com sucesso!", null, null);                                      
            alertCarimbarSucesso.addCommand(getOkCommand8());
            alertCarimbarSucesso.setCommandListener(this);
            alertCarimbarSucesso.setTimeout(Alert.FOREVER);                                    
            // write post-init user code here
        }                          
        return alertCarimbarSucesso;
    }
    //</editor-fold>                        
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: alertCarimbarFalha ">                                     
    /**
     * Returns an initiliazed instance of alertCarimbarFalha component.
     * @return the initialized component instance
     */
    public Alert getAlertCarimbarFalha() {
        if (alertCarimbarFalha == null) {                                   
            // write pre-init user code here
            alertCarimbarFalha = new Alert("Carimbar Arquivo", "N\u00E3o foi possivel carimbar o arquivo!", null, null); 
            alertCarimbarFalha.addCommand(getOkCommand7());
            alertCarimbarFalha.setCommandListener(this);
            alertCarimbarFalha.setTimeout(Alert.FOREVER);                                    
            // write post-init user code here
        }                          
        return alertCarimbarFalha;
    }
    //</editor-fold>                        
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: okCommand7 ">                                     
    /**
     * Returns an initiliazed instance of okCommand7 component.
     * @return the initialized component instance
     */
    public Command getOkCommand7() {
        if (okCommand7 == null) {                                   
            // write pre-init user code here
            okCommand7 = new Command("Ok", Command.OK, 0);                                     
            // write post-init user code here
        }                          
        return okCommand7;
    }
    //</editor-fold>                        
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: okCommand8 ">                                     
    /**
     * Returns an initiliazed instance of okCommand8 component.
     * @return the initialized component instance
     */
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    public Command getOkCommand8() {
        if (okCommand8 == null) {                                   
            // write pre-init user code here
            okCommand8 = new Command("Ok", Command.OK, 0);                                     
            // write post-init user code here
        }                          
        return okCommand8;
    }
    //</editor-fold>                        
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: taskCarimbarAssinatura ">                                     
    /**
     * Returns an initiliazed instance of taskCarimbarAssinatura component.
     * @return the initialized component instance
     */
    public SimpleCancellableTask getTaskCarimbarAssinatura() {
        if (taskCarimbarAssinatura == null) {                                   
            // write pre-init user code here
            taskCarimbarAssinatura = new SimpleCancellableTask();                                     
            taskCarimbarAssinatura.setExecutable(new org.netbeans.microedition.util.Executable() {
                public void execute() throws Exception {                                   
                    // write task-execution user code here
                    Controlador.getInstance().carimbarAssinatura(fileNavegador.getSelectedFileURL());
                }                                      
            });                                    
            // write post-init user code here
        }                          
        return taskCarimbarAssinatura;
    }
    //</editor-fold>                        
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: waitScreenBaixarArquivo ">                                     
    /**
     * Returns an initiliazed instance of waitScreenBaixarArquivo component.
     * @return the initialized component instance
     */
    public WaitScreen getWaitScreenBaixarArquivo() {
        if (waitScreenBaixarArquivo == null) {                                   
            // write pre-init user code here
            waitScreenBaixarArquivo = new WaitScreen(getDisplay());                                      
            waitScreenBaixarArquivo.setTitle("waitScreen");
            waitScreenBaixarArquivo.setCommandListener(this);
            waitScreenBaixarArquivo.setTask(getTaskBaixarArquivo());                                    
            // write post-init user code here
        }                          
        return waitScreenBaixarArquivo;
    }
    //</editor-fold>                        

    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: exitCommand1 ">                                     
    /**
     * Returns an initiliazed instance of exitCommand1 component.
     * @return the initialized component instance
     */
    public Command getExitCommand1() {
        if (exitCommand1 == null) {                                   
            // write pre-init user code here
            exitCommand1 = new Command("Sair", Command.EXIT, 0);                                     
            // write post-init user code here
        }                          
        return exitCommand1;
    }
    //</editor-fold>                        

    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: taskBaixarArquivo ">                                     
    /**
     * Returns an initiliazed instance of taskBaixarArquivo component.
     * @return the initialized component instance
     */
    public SimpleCancellableTask getTaskBaixarArquivo() {
        if (taskBaixarArquivo == null) {                                   
            // write pre-init user code here
            taskBaixarArquivo = new SimpleCancellableTask();                                     
            taskBaixarArquivo.setExecutable(new org.netbeans.microedition.util.Executable() {
                public void execute() throws Exception {                                   
                    // write task-execution user code here
                    Controlador.getInstance().baixarArquivo(textFieldUrlArquivoRemoto.getString(),  "file:///" + 
fileNavegador.getCurrDirName());
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                    fileNavegador.showDir();
                }                                      
            });                                    
            // write post-init user code here
        }                          
        return taskBaixarArquivo;
    }
    //</editor-fold>                        

    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: image1 ">                                     
    /**
     * Returns an initiliazed instance of image1 component.
     * @return the initialized component instance
     */
    public Image getImage1() {
        if (image1 == null) {                                   
            // write pre-init user code here
            try {                                                  
                image1 = Image.createImage("/icone.png");
            } catch (java.io.IOException e) {                                                
                e.printStackTrace();
            }                                     
            // write post-init user code here
        }                          
        return image1;
    }
    //</editor-fold>                        

    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Generated Getter: choiceGroupCertificado ">                                     
    /**
     * Returns an initiliazed instance of choiceGroupCertificado component.
     * @return the initialized component instance
     */
    public ChoiceGroup getChoiceGroupCertificado() {
        if (choiceGroupCertificado == null) {                                   
            // write pre-init user code here
            choiceGroupCertificado = new ChoiceGroup("Incluir certificado na assinatura?", Choice.EXCLUSIVE);                                      
            choiceGroupCertificado.append("Sim", null);
            choiceGroupCertificado.append("N\u00E3o", null);
            choiceGroupCertificado.setSelectedFlags(new boolean[] { false, true });
            choiceGroupCertificado.setFont(0, null);
            choiceGroupCertificado.setFont(1, null);                                    
            // write post-init user code here
        }                          
        return choiceGroupCertificado;
    }
    //</editor-fold>                        

        public byte[] lerArquivoLocal(String path) {
        byte[] arquivo = null;
        Connection c = null;
        try {
            c = Connector.open(path, Connector.READ_WRITE);
            FileConnection fc = (FileConnection) c;
            InputStream fis = fc.openInputStream();
            ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream();
            byte[] b = new byte[1024];
            int length;
            while ((length = fis.read(b, 0, 1024)) > 0) {
                baos.write(b);
            }
            fis.close();

            arquivo = baos.toByteArray();

        } catch (IOException ex) {
            ex.printStackTrace();
        }

        return arquivo;
    }

    
    /**
     * Loads text file
     */
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    private void readFile() {
        try {
            FileConnection textFile = fileNavegador.getSelectedFile();
            getVisualizarBox().setString("");
            
            InputStream is = textFile.openInputStream();
            int ch;
            OutputStream os = new ByteArrayOutputStream();
            for (int i = 0; i < textFile.fileSize(); i++) {
                if ((ch = is.read()) != -1) {
                    os.write(ch);
                }
            }
            os.close();
            is.close();

            String arquivo = os.toString();
//            System.out.println("Arquivo: "+arquivo);
            visualizarBox.setMaxSize(arquivo.length());
            visualizarBox.setString(arquivo);

            } catch (Exception ex) {
                ex.printStackTrace();
            }
    }
    
    /**
     * Returns a display instance.
     * @return the display instance.
     */
    public Display getDisplay () {
        return Display.getDisplay(this);
    }

    /**
     * Exits MIDlet.
     */
    public void exitMIDlet() {
        switchDisplayable (null, null);
        destroyApp(true);
        notifyDestroyed();
    }

    /**
     * Called when MIDlet is started.
     * Checks whether the MIDlet have been already started and initialize/starts or resumes the MIDlet.
     */
    public void startApp() {
        if (midletPaused) {
            resumeMIDlet ();
        } else {
            initialize ();
            startMIDlet ();
        }
        midletPaused = false;
    }

    /**
     * Called when MIDlet is paused.
     */
    public void pauseApp() {
        midletPaused = true;
    }

    /**
     * Called to signal the MIDlet to terminate.
     * @param unconditional if true, then the MIDlet has to be unconditionally terminated and all resources has to be released.
     */
    public void destroyApp(boolean unconditional) {
    }

    public void notificar(Evento evento) {

//        if(Evento.EVENTO_ASSINATURA == evento.getTipo()) {
        // Notifica eventos relacionados com assinatura
        getWaitScreenAssinar().setText(evento.toString());
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        getAlertAssinaturaSucesso().setString(evento.toString());
        getAlertAssinaturaFalha().setString(evento.toString());
//        } else if(Evento.EVENTO_CARIMBO == evento.getTipo()) {
        // Notifica eventos relacionados com carimbo
        getWaitScreenCarimbar().setText(evento.toString());
        getAlertCarimbarSucesso().setString(evento.toString());
        getAlertCarimbarFalha().setString(evento.toString());
//        } else if(Evento.EVENTO_COMUNICACAO == evento.getTipo()) {
        // Notifica eventos relacionados com comunicação
        getWaitScreenBaixarArquivo().setText(evento.toString());
//        }

    }
}

Classe FileBrowser.java

package br.ufsc.ine.cco.davigp.tcc.visao;

import java.util.*;
import java.io.*;
import javax.microedition.io.*;
import javax.microedition.io.file.*;
import javax.microedition.lcdui.*;

/**
 * Classe adaptada do FileBrowser do NetBeans, com finalidades de personalização e melhorias.
 */
public class FileBrowser extends List implements CommandListener {

    /**
     * Command fired on file selection.
     */
    public static final Command SELECT_FILE_COMMAND = new Command("Abrir", Command.ITEM, 0);
    private String currDirName;
    private String currFile;
    private Image dirIcon;
    private Image fileIcon;
    private Image[] iconList;
    private CommandListener commandListener;

    /* special string denotes upper directory */
    private static final String UP_DIRECTORY = "..";

    /* special string that denotes upper directory accessible by this browser.
     * this virtual directory contains all roots.
     */
    private static final String MEGA_ROOT = "/";

    /* separator string as defined by FC specification */
    private static final String SEP_STR = "/";

    /* separator character as defined by FC specification */
    private static final char SEP = '/';
    private Display display;
    private String selectedURL;
    private String filter = null;
    private String title;

    /**
     * Creates a new instance of FileBrowser for given <code>Display</code> object.
     * @param display non null display object.
     */
    public FileBrowser(Display display) {
        super("", IMPLICIT);
        currDirName = MEGA_ROOT;
        this.display = display;
        super.setCommandListener(this);
        setSelectCommand(SELECT_FILE_COMMAND);
        try {
            dirIcon = Image.createImage("/org/netbeans/microedition/resources/dir.png");
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        } catch (IOException e) {
            dirIcon = null;
        }
        try {
            fileIcon = Image.createImage("/org/netbeans/microedition/resources/file.png");
        } catch (IOException e) {
            fileIcon = null;
        }
        iconList = new Image[]{fileIcon, dirIcon};

        showDir();
    }

    public void showDir() {
        new Thread(new Runnable() {

            public void run() {
                try {
                    showCurrDir();
                } catch (SecurityException e) {
                    Alert alert = new Alert("Erro", "Permissão de acesso ao diretório negada.", null, AlertType.ERROR);
                    alert.setTimeout(2000);
                    display.setCurrent(alert, FileBrowser.this);
                } catch (Exception e) {
                    e.printStackTrace();
                }
            }
        }).start();
    }

    /**
     * Indicates that a command event has occurred on Displayable d.
     * @param c a <code>Command</code> object identifying the command. This is either
     * one of the applications have been added to <code>Displayable</code> with <code>addCommand(Command)</code>
     * or is the implicit <code>SELECT_COMMAND</code> of List.
     * @param d the <code>Displayable</code> on which this event has occurred
     */
    public void commandAction(Command c, Displayable d) {

        List curr = (List) d;
        currFile = curr.getString(curr.getSelectedIndex());
        if (c.equals(SELECT_FILE_COMMAND)) {
            new Thread(new Runnable() {
                public void run() {
                    if (currFile.endsWith(SEP_STR) || currFile.equals(UP_DIRECTORY)) {
                        openDir(currFile);
                    } else {
                        //switch To Next
                        doDismiss();
                    }
                }
            }).start();
        } else {
            new Thread(new Runnable() {
                public void run() {
                    if (currFile.endsWith(SEP_STR) || currFile.equals(UP_DIRECTORY)) {
                        openDir(currFile);
                    }
                }
            }).start();
            commandListener.commandAction(c, d);
        }
    }

    /**
     * Sets component's title.
     *  @param title component's title.
     */
    public void setTitle(String title) {
        this.title = title;
        super.setTitle(title);
    }

    /**
     * Show file list in the current directory .
     */
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    private void showCurrDir() {
        if (title == null) {
            super.setTitle(currDirName);
        }
        Enumeration e = null;
        FileConnection currDir = null;

        deleteAll();
        if (MEGA_ROOT.equals(currDirName)) {
            append(UP_DIRECTORY, dirIcon);
            e = FileSystemRegistry.listRoots();
        } else {
            try {
                currDir = (FileConnection) Connector.open("file:///" + currDirName);
                e = currDir.list();
            } catch (IOException ioe) {
            }
            append(UP_DIRECTORY, dirIcon);
        }

        if (e == null) {
            try {
                currDir.close();
            } catch (IOException ioe) {
                ioe.printStackTrace();
            }
            return;
        }

        while (e.hasMoreElements()) {
            String fileName = (String) e.nextElement();
            if (fileName.charAt(fileName.length() - 1) == SEP) {
                // This is directory
                append(fileName, dirIcon);
            } else {
                // this is regular file
                if (filter == null || fileName.indexOf(filter) > -1) {
                    append(fileName, fileIcon);
                }
            }
        }

        if (currDir != null) {
            try {
                currDir.close();
            } catch (IOException ioe) {
                ioe.printStackTrace();
            }
        }
    }

    private void openDir(String fileName) {
        /* In case of directory just change the current directory
         * and show it
         */
        if (currDirName.equals(MEGA_ROOT)) {
            if (fileName.equals(UP_DIRECTORY)) {
                // can not go up from MEGA_ROOT
                return;
            }
            currDirName = fileName;
        } else if (fileName.equals(UP_DIRECTORY)) {
            // Go up one directory
            // TODO use setFileConnection when implemented
            int i = currDirName.lastIndexOf(SEP, currDirName.length() - 2);
            if (i != -1) {
                currDirName = currDirName.substring(0, i + 1);
            } else {
                currDirName = MEGA_ROOT;
            }
        } else {
            currDirName = currDirName + fileName;
        }
        showDir();
    }
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    /**
     * Returns selected file as a <code>FileConnection</code> object.
     * @return non null <code>FileConection</code> object
     */
    public FileConnection getSelectedFile() throws IOException {
        FileConnection fileConnection = (FileConnection) Connector.open(selectedURL);
        return fileConnection;
    }

    /**
     * Returns selected <code>FileURL</code> object.
     * @return non null <code>FileURL</code> object
     */
    public String getSelectedFileURL() {
        String selecao = null;
        if (currFile.endsWith(SEP_STR) || currFile.equals(UP_DIRECTORY)) {
            selecao = "file:///" + currDirName;
        } else {
            selecao = "file:///" + currDirName + currFile;
        }
        System.out.println("CAMADA para getSelectedFileURL: " + selecao);
        return selecao;
    }

    /**
     * Sets the file filter.
     * @param filter file filter String object
     */
    public void setFilter(String filter) {
        this.filter = filter;
    }

    /**
     * Returns command listener.
     * @return non null <code>CommandListener</code> object
     */
    protected CommandListener getCommandListener() {
        return commandListener;
    }

    /**
     * Sets command listener to this component.
     * @param commandListener <code>CommandListener</code> to be used
     */
    public void setCommandListener(CommandListener commandListener) {
        this.commandListener = commandListener;
    }

    private void doDismiss() {
        selectedURL = "file:///" + currDirName + currFile;
        CommandListener commandListener = getCommandListener();
        if (commandListener != null) {
            commandListener.commandAction(SELECT_FILE_COMMAND, this);
        }
    }

    public String getCurrDirName() {
        return currDirName;
    }

    public void setCurrDirName(String currDirName) {
        this.currDirName = currDirName;
    }

    public String getCurrFile() {
        return currFile;
    }

    public void setCurrFile(String currFile) {
        this.currFile = currFile;
    }
}
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Assinatura Digital de Documentos Eletrônicos em Dispositivos 
Móveis
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Abstract. With the development of the resources of mobile devices,  opens up the  
possibility of using technologies such as public-key cryptography, digital signature  
and other applications of digital certification, motivating the development of tools  
and applications  in  this  area.  This  article  is  aimed at  deepening  the knowledge  
about  concepts  and  standards  of  digital  signature,  presentation  of  devices  with 
support for secure cryptographic devices, study of tools and technologies available  
for developing applications for mobile devices. Will be presented the developing of  
a  prototype  that  generates  digital  signatures  in  CMS  pattern  of  electronic  
documents in any format for the Java ME platform. The tool aims to use certificates  
in Brazilian standard,  including  at smart cards,  to create  signatures also in the 
Brazilian standard using the time stamp by time stamp authorities.
Resumo. Com  o  avanço  dos  recursos  dos  dispositivos  móveis,  abre-se  a 
possibilidade  de  se  utilizar  tecnologias  como  criptografia  de  chaves  públicas,  
assinatura  digital  e  demais  aplicações  da  certificação  digital,  motivando  o  
desenvolvimento de ferramentas e aplicações nesta área. Os objetivos deste artigo 
são aprofundar o conhecimento sobre conceitos e padrões de assinatura digital,  
apresentação  de  dispositivos  com suporte  a  dispositivos  criptográficos  seguros,  
estudo  das  ferramentas  e  tecnologias  disponíveis  para  o  desenvolvimento  de  
aplicações  para dispositivos  móveis.  Será apresentado o desenvolvimento  de um 
protótipo que gera assinaturas digitais no padrão CMS de documentos eletrônicos  
em qualquer formato para a plataforma Java ME. A ferramenta almeja utilizar  
certificados  no  padrão  brasileiro,  inclusive  em  smart  cards,  para  criação  de 
assinaturas também no padrão brasileiro com uso de carimbo do tempo através de  
autoridades de carimbo do tempo.

mailto:davigp@inf.ufsc.br
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1. INTRODUÇÃO

No Brasil a Medida Provisória n° 2.200, de 02 de agosto de 2001, instituiu a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira que é um conjunto de entidades, padrões técnicos e regulamentos, 
elaborados com o objetivo de regulamentar a validade jurídica de documentos e transações 
eletrônicas.

O  Comitê  Gestor  da  Infra-estrutura  de  Chaves  Públicas  Brasileira  (ICP-Brasil) 
aprovou dia 16 de dezembro de 2008, os padrões de geração, armazenamento e verificação de 
Assinatura  Digital.  O objetivo  é  regulamentar  os  formatos  que deverão  ter  as  assinaturas 
digitais  para  que  quando  forem  geradas  em  um determinado  sistema,  em dado  instante, 
possam ser  compreendidas  e  validadas  por  outro  sistema,  garantindo  a  interoperabilidade 
[ITU 01].

Soluções  de  assinatura  digital  trazem  tecnologia  e  procedimentos  que  reduzem 
drasticamente a burocracia e o fluxo de documentos físicos em empresas e instituições de 
todos os segmentos. Se por um lado assinar documentos digitalmente reduz a burocracia nas 
empresas, por outro, o processo de assinatura digital ainda exige que o usuário tenha acesso a 
um computador para que possa realizar a assinatura. A possibilidade de alavancar a tecnologia 
de assinatura digital, utilizando dispositivos móveis como celulares e PDA’s, para assinatura 
de documentos eletrônicos é extremamente útil para agilizar processos e reduzir ainda mais a 
burocracia e tramite de documentos.



98

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Esta seção apresenta uma revisão teórica sobre as bases tecnológicas que dão segurança ao 
processo  de  assinatura  digital.  A  compreensão  dos  temas  abordados  fundamenta  a 
confiabilidade das aplicações criptográficas vastamente utilizadas atualmente.

A principal teoria envolvida é a criptografia. A definição de criptografia se encontra 
no próprio termo. “Cripto” vem do grego “Kryptos” que significa secreto e “grafia” também 
vem do grego “Graphein” e significa escrita. Desta forma, criptografia é a escrita secreta. Há 
mais de 4000 anos a criptografia já era utilizada para manter a privacidade na comunicação 
entre as pessoas. Através de cifragem e decifragem de mensagens trocadas entre si. Cifragem 
é a transformação de dados semânticos em dados sem aparente significado com a utilização 
de um mecanismo criptográfico que faz uso de uma chave. Decifragem é o processo inverso 
que possibilita obter os dados originais a partir dos dados cifrados e de alguma chave.

A criptografia assimétrica é o maior e talvez a única verdadeira revolução em toda 
história da criptografia. Promoveu uma ruptura radical com tudo que foi feito antes. Por uma 
coisa, algoritmos de criptografia assimétrica são baseados em funções matemáticas ao invés 
de técnicas de substituição e permutação. Mais importante, a criptografia assimétrica envolve 
o uso de duas chaves distintas, diferentemente da criptografia simétrica que usa apenas uma 
chave. O uso das duas chaves tem profundas conseqüências nas áreas de confidencialidade, 
distribuição de chaves, e autenticação. [STA 98]

O surgimento da criptografia assimétrica ou de chaves públicas teve inicio em 1976 
quando Whitfield Diffie e Martin Hellman publicaram um artigo intitulado “Novas direções 
da criptografia” [DIF 76]. Um ano após Ron Rivest, Adi Shamir e Len Adleman propuseram 
o primeiro algoritmo de criptografia assimétrica intitulado com suas iniciais, RSA. Até hoje 
este algoritmo é largamente utilizado em sistemas de criptografia de chaves públicas.

2.1. Assinatura Digital

Assinatura digital é uma das aplicações da criptografia assimétrica. O esquema de assinatura 
digital prevê a utilização da chave privada, secreta, exclusivamente para cifrar um conteúdo. 
A chave pública que deve ser conhecida pela parte responsável por decifrar o conteúdo.

A aplicação  da  operação  de cifragem em um documento  eletrônico,  que  pode  ser 
grande,  é  computacionalmente  cara  e  resulta  em  um  documento  cifrado  de  tamanho 
correspondente. Para otimizar o processo de assinatura é comumente aplicada alguma função 
de resumo (hash) ao documento original e o valor do hash que é cifrado com a chave privada.

A Figura 1 mostra o processo de assinatura, onde o valor do hash do conteúdo do 
documento  é  cifrado  utilizando  a  chave  privada  do  signatário  e  anexado  ao  documento 
original. 
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Figura 1. Processo de Assinatura. Adaptado de [DOC 01]

Na Figura 2 é ilustrado o processo de verificação de uma assinatura, onde o valor do 
hash do documento é comparado ao valor da decifragem do valor do hash utilizando a chave 
pública do signatário  se os valores forem iguais a assinatura é válida,  assegurando que o 
documento foi  assinado com a chave privada correspondente à chave pública utilizada na 
verificação  (autenticidade)  e  que  o  documento  é  exatamente  o  mesmo  que  foi  assinado 
(integridade).

Figura 2. Processo de Verificação. Adaptado de [DOC 01]

2.2. Carimbo do Tempo

A assinatura digital  garante a integridade e a autenticidade,  porém a tempestividade não é 
assegurada com a simples utilização do esquema de assinatura digital apresentado. Carimbos 
do tempo são utilizados para aumentar o fator de confiança em uma assinatura.

A  Figura  3  obtida  do  DOC-ICP-15  [DOC  01]  mostra  as  referências  temporais 
associadas ao ciclo de vida uma assinatura digital. Ivc é o período de validade do certificado é 
o intervalo entre os instantes de inicio e termino da validade de um certificado, propriedades 
dos certificados X509 (Tivc-Ttvc). O Trc é o possível instante em que o certificado pode ser 
revogado, diminuindo assim a validade efetiva do certificado para realização de assinaturas. O 
Tdec é o instante  da geração da assinatura digital  declarado pelo usuário(atributo Signing 
Time do pacote CMS). O Tref é o instante de verificação de um certificado digital utilizado 
para gerar uma assinatura digital, que pode ser representado por um carimbo do tempo sobre a 
assinatura.
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Figura 3. Referências Temporais Assinatura Digital. Fonte [DOC 01].

Carimbos do tempo devem ser emitidos de fontes confiáveis, em ambientes seguros. 
As fontes confiáveis são os chamados sistemas de carimbo do tempo (SCT). Um sistema de 
carimbo  do  tempo  possui  um  relógio  de  alta  precisão  e  implementa  um  protocolo  de 
sincronização de relógio através do qual se comunica com uma fonte de hora confiável para 
manter sua hora interna suficientemente atualizada.

Para obter um carimbo do tempo deve se enviar uma requisição de carimbo de tempo 
para um SCT. Na requisição vai o hash de um documento (ou assinatura). Após receber a 
requisição o SCT extraí o hash da requisição anexa a data confiável e os assina digitalmente. 
Esta assinatura é devolvida na reposta. A Figura 4 ilustra o processo de obtenção de carimbo 
do tempo.

Figura 4. Obtenção de Carimbo do Tempo. 

2.3. Infra-Estrutura de Chaves Públicas

A assinatura  digital  não  garante  por  si  só  a  autoria  de  um documento  ou  mensagem.  É 
necessária também uma terceira parte confiável que faça a relação identificadora entre chave 
pública e o signatário. Este relação é responsabilidade da infra-estrutura de chaves públicas 
(ICP).

A especificação de ICP mais aceita é o padrão X.509 que foi originalmente concebido 
pelo documento [ITU 98] e atualmente é composto por diversas especificações Request For 
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Comment (RFC) das quais se destaca a RFC 3280 que define certificados digitais e lista de 
certificados  revogados.  Todas  as  RFCs  podem  ser  consultadas  livremente  em 
http://www.ietf.org/rfc. 

Pode  se  definir  ICP  por  um conjunto  de  hardware,  software,  pessoas,  políticas  e 
procedimentos necessários para criar, gerenciar, armazenar, distribuir e revogar certificados 
digitais [GUT 02].

Um  certificado  digital  é  um  objeto  eletrônico  capaz  de  identificar  uma  entidade 
através de seus dados, sua chave pública e a assinatura de uma terceira parte confiável [HOU 
01].  Os  certificados  podem  ser  auto-assinados  (raizes),  quando  a  própria  chave  privada 
associada ao certificado é utilizada para assinar o próprio certificado.  Também podem ser 
assinados  por  outro  certificado  auto-assinado  ou  não.  Desta  forma,  pode  se  formar  uma 
hierarquia de certificados, centralizada em um certificado auto-assinado.

O processo de ligar a identidade de uma entidade final a uma chave pública através da 
emissão de um certificado digital realizado por uma autoridade certificadora é chamado de 
certificação [ADA 02]. A Figura 5 ilustra de forma simplificada o processo de certificação.

Figura 5. Processo de Certificação
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3. LEVANTAMENTO TECNOLÓGICO

No capítulo anterior foram introduzidos os conceitos e técnicas que formam a base teórica da 
proposta deste trabalho. Neste capítulo serão apresentados os dispositivos e tecnologias que 
possibilitam a implementação da aplicação.

3.1. Dispositivos de Segurança Criptográficos

Define-se por criptografia via hardware aquela em que o algoritmo criptográfico é processado 
por um ou alguns circuitos  integrados (CIs) dedicados ou especialmente programados.  As 
principais vantagens da criptografia via hardware são a velocidade e irreprodutibilidade [ABF 
01].

Smart  cards  são  dispositivos  de  segurança  criptográficos  muito  utilizados.  São 
similares aos cartões de crédito, porém, contém capacidade computacional, pois possuem uma 
CPU, memória e sistemas operacionais embarcados [RSA 01]. Basicamente existem dois tipo 
de smart cards os com contato e os sem. 

Smart cards com contato possuem na parte posterior um pequeno chip dourado de 
aproximadamente 1,27cm de diâmetro. Quando inseridos em um leitor, o chip encosta nos 
conectores elétricos, que podem ler e escrever informação do chip.

Os smart cards sem contato (contactless) possuem um chip que se comunica com o 
leitor  com  taxas  de  transmissão  de  106  a  848  Kb/s.  Tais  cartões  exigem  somente  uma 
proximidade à uma antena para a transação de dados. São geralmente utilizados quando a 
transação deve ser feita rapidamente e com as mãos livres, como em sistemas de trânsito 
[WSD 01].

3.2. Dispositivos Móveis

Quando  se  fala  de  dispositivos  móveis,  normalmente  logo  se  pensam  nas  restrições  de 
conectividade, processamento e memória que são comuns a estes dispositivos. Porém, estas 
restrições vêm diminuindo com a melhoria dos recursos computacionais dos dispositivos, o 
que  transforma  os  dispositivos  móveis  em aparelhos  multifuncionais,  capazes  de  realizar 
funcionalidades de entretenimento, acesso à internet, acesso à serviços financeiros, serviços 
de navegação e informação, entre outros [BOK 06].

Um dispositivo móvel com suporte a smart cards integrado é o AXIA A108 NFC-
enabled PDA Phone exibido na Figura 6. Foi projetado para aplicações industriais, mas possui 
a  aparência  de  telefone  celular.  Processador  Freescale  i.MX21,  memória  flash  64MB  e 
SDRAM  64MB,  adaptador  wirelles  IEEE  802.11  b  e  conectividade  dupla  GSM 
(900/1800/1900 MHz) e GPRS (Class 10) [ENG 01]. Sua característica mais diferenciada é 
que ele possui leitor de smart card embutido com contato, conectando o smart card na parte 
superior do dispositivo, ou sem contato, apenas aproximando o smart card do dispositivo.
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Figura 6. AXIA A108 NFC-enabled PDA Phone. Fonte [ENG 01]

3.3. Sistemas Operacionais dos Dispositivos Móveis

Esta seção apresenta os principais sistemas operacionais presentes em dispositivos móveis e 
as  linguagens  de  programação  associadas.  Os  sistemas  mais  utilizados  atualmente  são 
Symbian, Windows Mobile, Brew.

O  Symbian  é  um  sistema  operacional  32  bits  multitarefa  robusto,  desenhado 
especialmente para o ambiente Wireless e para as restrições dos telefones celulares. É baseado 
em  cinco  pontos  chaves:  pequenos  dispositivos  móveis,  o  mercado  de  massa,  conexão 
wireless  ocasional,  variedade  de  produtos  e  plataforma  aberta  para  desenvolvimento  de 
terceiros [PAL 03]. O Symbian suporta o desenvolvimento de aplicações nativas em Java e 
C++, conta com emuladores para o desenvolvimento gratuito e é dependente de plataforma.

O  Windows  Mobile  é  compacto  e  possui  um  conjunto  de  aplicações  básicas. 
Possibilita o desenvolvimento de aplicações nativas em C e C++, possui IDEs e bibliotecas 
gratuitas para auxiliar na programação.

O  Brew  inclui  plataforma  de  aplicativos  Brew  e  ferramentas  de  portagem  para 
fabricantes de dispositivos, o Brew SDK (software development kit), para desenvolvedores e 
o Brew Distribution System, BDS, sistema de distribuição do Brew, controlado e gerenciado 
pelas operadoras.

Todos os sistemas operacionais citados têm suporte à plataforma Java Micro Edition 
(Java ME). Logo as aplicações baseadas em Java ME são portáveis em diversos dispositivos. 
Java ME provê um ambiente robusto, flexível para aplicações em dispositivos móveis. Inclui 
interfaces com o usuário flexíveis, segurança robusta, implementações de protocolos de rede.

3.4. Java Edição Micro

Dentro  do  objetivo  de  prover  segurança  utilizando  certificados  digitais,  na  produção  de 
documentos  eletrônicos  confiáveis,  a  plataforma  Java  ME se  destaca  devido  às  diversas 
bibliotecas, especificações e frameworks existentes, inclusive para operações de segurança. 
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Por estes motivos, a plataforma Java ME foi escolhida para o desenvolvimento da aplicação 
proposta.

A tecnologia Java compreende três elementos: a linguagem de programação utilizada 
para escrever as aplicações; a máquina virtual,  utilizada para executar as aplicações; e um 
vasto  conjunto  de  bibliotecas,  frameworks  e  APIs  que  apóiam  o  desenvolvimento  de 
aplicações.

Existem três  edições  de  plataforma  Java  cada  uma  para  um perfil  de  hardware  e 
aplicações específicos. A linguagem utilizada é a mesma em todas as plataformas, o que as 
diferenciam são seus conjuntos de bibliotecas básicas e máquina virtual. A figura a seguir dá 
uma visão geral dos componentes das plataformas Java.

Figura 7. A Plataforma Java. Fonte [SUN 01]

A  tecnologia  Java  ME foi  originalmente  criada  com  o  objetivo  de  lidar  com  as 
restrições associadas com a construção de aplicações para pequenos dispositivos. Com este 
propósito a Sun Microsystems definiu as bases da plataforma para se adaptar a ambientes 
limitados  e  tornar  possível  a  criação  de aplicações  Java executáveis  em dispositivos  com 
limitações de memória, visualização e consumo de energia.

O foco  principal  do desenvolvimento  está  na  plataforma Java  Edição  Micro (Java 
Micro Edition – Java ME) e Java Card. Java ME compreende duas configurações e máquinas 
virtuais  distintas.  Java  Card  é  uma  plataforma  para  programação  em Smart  Cards  muito 
utilizada pelos fabricantes.

A plataforma Java ME é dividida em configurações, perfis e pacotes opcionais. Uma 
configuração prove o mais básico conjunto de bibliotecas e capacidades da máquina virtual 
para uma ampla gama de dispositivos, perfil é um conjunto de APIs que suportam uma gama 
mais  restrita  de  dispositivos,  e  pacote  opcional  é  um conjunto  de  APIs  para  tecnologias 
específicas. 
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As  configurações  da  plataforma  Java  ME  configuração  limitada  para  dispositivo 
conectado  (CLDC)  e  configuração  para  dispositivo  conectado  (CDC)  foram  elaboradas 
devido a diferenças nas limitações dos dispositivos.

Para  a  configuração  CLDC  o  perfil  mais  utilizado  é  o  perfil  de  informações  de 
dispositivos móveis (MIDP). Combinados provêem um completo ambiente de aplicações Java 
para a classe de dispositivos alvo.

O diagrama na figura abaixo ilustra o relacionamento entre as duas configurações Java 
ME e a plataforma padrão J2SE.

Figura 8. Relacionamento entre as configurações Java ME e J2SE

3.5 SATSA

A  especificação  SATSA  foi  produzida  como  resposta  a  Java  Specification  Request  177 
(JSR-177).  O propósito desta JSR é especificar uma coleção de APIs que forneça segurança e 
serviços confiáveis pela integração com um elemento seguro (ES).

Um ES, um componente em um dispositivo Java ME, provê os seguintes benefícios:

• Armazenamento seguro para proteger dados sensíveis,  como as chaves privadas do 
usuário, certificados de chaves públicas (raiz), informações pessoais, entre outros;

• Operações criptográficas para suportar protocolos de pagamento, integridade de dados, 
a confidencialidade de dados;

• Um ambiente de execução seguro para implantar recursos de segurança customizados. 
Aplicações Java ME devem invocar estes recursos para lidar com muitos serviços, 
como identificação  e  autorização  de  usuário,  bancários,  pagamentos,  fidelidade  de 
aplicações, entre outros.

Existem diversas formas de ES. Smart cards são comumente usados para implementar 
um  ES.  Eles  são  largamente  implantados  em  aparelhos  celulares,  como  SIM  cards  em 
celulares GSM. Além de implementações baseadas em smart cards, um ES também pode ser 
implementado integrado em um dispositivo móvel, esta implementação poderá utilizar, por 
exemplo,  um  chip  embutido  ou  um  recurso  de  segurança  especial  do  hardware. 
Alternativamente, um elemento seguro pode ser completamente implementado em software.

A  API  é  definida  em  quatro  pacotes  opcionais  que  são  implementados 
independentemente.  SATSA-APDU, SATSA-JCRMI, SATSA-PKI e SATSA-CRYPTO. A 
Figura 9 demonstra a iteração destes pacotes em uma arquitetura típica MIDP que utilize o 
SATSA.
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Figura 9. Iteração pacotes SATSA. Fonte [CAR 07]

O SATSA-APDU e o SATSA-JCRMI tratam da comunicação entre a aplicação J2ME 
e o elemento seguro (hardware ou software).  Esta comunicação se baseia em um modelo 
cliente-servidor de requisições e respostas síncronas onde a aplicação MIDP é o cliente e a 
aplicação que roda no smart card é o servidor [ORT 05].

O  pacote  SATSA-PKI  provê  serviços  de  assinatura  digital  e  gerenciamento  de 
credenciais de usuários. O serviço de assinatura digital permite a um aplicação Java ME criar 
assinaturas digitais em conformidade com o padrão Cryptographic Message Syntax (CMS) 
definido em na RFC 3852 [HOU 04].

O pacote  SATSA-CRYPTO provê  funcionalidades  para  a  realização  de  operações 
criptográficas  de  propósito  geral.  Este  pacote  disponibiliza  um  subconjunto  da  API  de 
criptografica do Java SE versão 1.4.2. Este subconjunto possibilita as seguintes operações: 
cálculo de resumos criptográficos (hash), verificação de assinaturas, crifragem e decifragem 
[SUN 04].

Ao  escolher  o  pacote  SATSA  o  desenvolvedor  se  isenta  da  responsabilidade  da 
implementação da comunicação com smart card, pois o SATSA fornece este implementação 
de  acordo  com  o  dispositivos  alvo.  Logo  a  utilização  deste  framework  para  o 
desenvolvimento de aplicações Java ME de assinatura digital com uso de smart cards se torna 
extremamente vantajosa.

3.6 Ambiente de Desenvolvimento

O  desenvolvimento  da  aplicação  Java  ME  foi  realizado  no  ambiente  integrado  de 
desenvolvimento (Integrated Development Environment – IDE) de software NetBeans versão 
6.1, desenvolvido pela Sun Microsystems.

O Netbeans é uma IDE é gratuita, código aberto e de fácil instalação que roda em 
diversas plataformas, incluindo Windows, Linux, Mac OS X e Solaris. Fornece ferramentas 
para  o  desenvolvimento  de  aplicações  para  dispositivos  móveis  com  a  linguagem  Java. 
Possibilita a criação, teste, depuração e implantação de aplicações desenvolvidas para o perfil 
MIDP versões 1.0, 2.0 e 2.1, configurações CLDC versões 1.0 e 1.1, e CDC.

Disponibiliza  a  ferramenta  Visual  Mobile  Designer  (VMD)  que  facilita  o 
desenvolvimento de interfaces gráficas através de componentes “Drag and Drop” (Arrastar e 
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Largar) como telas de espera, telas de autenticação, navegadores de arquivos, compositor de 
SMS, e telas de inicialização.

Possui  uma  ferramenta  de  analise  que  ajuda  a  diminuir  o  tamanho  da  aplicação 
identificando componentes que não estão sendo utilizados e verifica a compatibilidade com o 
perfil MIDP 1.0. Integra também outras ferramentas como a biblioteca de testes para Java ME 
JMUnit versão 1.1.0, assinatura de MIDlets, gerenciamento de certificados,  e ofuscação de 
código automática com o ProGuard versão 4.2.

3.7. Emuladores

O desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis requer a utilização de emuladores 
de plataformas. As plataformas alvo da ferramenta proposta são Java ME perfil MIDP versão 
2.0, configuração CLDC versão 1.0 e Java Card.

O kit de desenvolvimento da aplicação escolhido, Sun Wireless Toolkit para CLDC 
versão 2.5.2, é baseado na configuração CLDC e no perfil MIDP Java ME. É um conjunto de 
ferramentas que torna possível criar aplicações para telefones celulares e outros dispositivos 
sem fio.  Embora  seja  baseado  no  perfil  MIDP 2.1,  o  Sun  Wireless  Toolkit  para  CLDC 
também  suporta  muitos  pacotes  opcionais.  Inclui  ambientes  de  emulação,  otimização  de 
desempenho e ajuste de recursos, documentação, e exemplos.

A plataforma Java Card possui uma implementação de referência escrita na linguagem 
de  programação  C,  chamada  de  C-language  Java  Card  RE  ou  CREF.  Trata-se  de  um 
simulador  que  pode  ser  construído  com  uma  máscara  ROM,  muito  parecida  com  uma 
implementação real baseada na tecnologia Java Card. Tem a capacidade de simular memória 
persistente (EEPROM), e salvar e restaurar conteúdos de EEPROM para e de arquivos em 
disco. A CREF realiza operações de entrada e saída de dados (I/O) através de uma interface 
de socket, simulando a iteração com a implementação de um leitor de smart cards.



108

4. ASSINADOR DIGITAL DE DOCUMENTOS MÓVEL

O objetivo desta seção é apresentar o projeto do protótipo desenvolvido através dos requisitos, 
inclusive para obtenção de certificados, da arquitetura, da especificação dos fluxos de trabalho 
envolvidos, da visão geral do sistema e da apresentação de casos de uso e diagramas. Também 
serão  apresentados  os  resultados  obtidos  através  de  testes  comparativos  realizados  com 
auxílio de um software para criação de assinaturas digitais e outro que possibilita visualizar 
estruturas ASN.1 de pacotes CMS.

4.1 Processo para Obtenção de Certificados

O requisito básico para geração de assinaturas digitais é a obtenção de certificados digitais. 
Esta  subseção  apresenta  duas  formas  de  obtenção  de  certificados  que  para  utilização  na 
aplicação.

A primeira é através da instalação de certificado digital e chave privada em arquivo no 
padrão PKCS#12. Para obter um PKCS#12 é necessário se submeter a algum processo de 
certificação  como  o  descrito  na  seção  2.4.1.  Depois  de  finalizado  o  processo  é  possível 
exportar o certificado e as chaves através do repositório na forma de um arquivo PKCS#12. A 
maioria  dos dispositivos móveis  atuais  possui uma ferramenta  de gerencia  de certificados 
através da qual o certificado é importado.

Nos testes realizados foi utilizado a aparelho Nokia N95. O processo de instalação 
neste dispositivo é muito simples. O arquivo PKCS#12 deve ser copiado para a memória do 
aparelho e através do gerenciador de arquivos nativo o arquivo deve ser aberto. Ao abrir o 
PKCS#12 o dispositivo instala o certificado do usuário solicitando sua confirmação.

A segunda é através da utilização da ferramenta de obtenção de certificados on-line 
desenvolvida no trabalho [CAR 07].

4.2. Fluxo de Trabalho

O projeto da ferramenta de assinatura deve considerar o fluxo de trabalho padrão para criação 
de assinaturas digitais, obtenção de carimbo do tempo e integração com um sistema de coleta 
de assinaturas digitais de documentos eletrônicos.

Basicamente o processo de criação de uma assinatura digital necessita de um arquivo 
de entrada o qual vai ser assinado e de um certificado de chave pública e a correspondente 
chave privada do signatário.

A proposta para seleção do arquivo a ser assinado foi implementada através de um 
navegador  de  arquivos,  parte  central  da  aplicação,  com o  qual  é  possível  navegar  pelos 
arquivos presentes nas memórias do dispositivo.

A seleção  do certificado de chave pública  e da chave privada do signatário  se dá 
transparentemente com a utilização do pacote SATSA conforme exposto na seção 3.5.

A  aplicação  também  contempla  a  assinatura  de  arquivos  na  Web.  Para  tanto  foi 
implementada  a  funcionalidade  de  baixar  arquivos,  os  arquivos  remotos  são  baixados  e 
armazenados no diretório corrente do navegador de arquivos.
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Para  obtenção  do  carimbo  a  aplicação,  após  ter  gerado  a  assinatura,  submete  a 
assinatura à um servidor de carimbos o qual tem acesso a uma Autoridade de Carimbo do 
Tempo (ACT). O servidor gera uma requisição de carimbo do tempo a partir da assinatura, 
encaminha para uma ACT, recebe o carimbo e adiciona o carimbo do tempo em um campo 
autenticado (assinado) da especificação CMS.

A Figura 10 apresenta a visão geral do sistema com todas entidades envolvidas. O 
escopo da implementação do protótipo está em destaque.

Figura 10. Visão Geral do Sistema

4.3. Protótipo Desenvolvido

Para o projeto da aplicação foram definidos os requisitos, a arquitetura, os casos de uso e 
diagramas UML apresentados nas seções subseqüentes, a última seção trata da apresentação 
desenvolvida.

4.3.1. Requisitos

• Usar a plataforma Java ME;

• Usar CLDC e Java Card;

• Ler arquivos da memória dos dispositivos;

• Escrever arquivos na memória dos dispositivos;

• Gerar assinatura digital no padrão CMS;

• Possibilitar o uso de smart cards na geração da assinatura;

• Possibilitar adicionar carimbo do tempo em arquivos assinados;

• Possibilitar a definição do endereço do servidor de carimbos do tempo;
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• Possibilitar a realização de assinaturas sem carimbo do tempo;

• Possibilitar a configuração do tipo de assinatura, com conteúdo ou sem;

• Possibilitar a visualização do conteúdo de arquivos; e

• Possibilitar baixar arquivos remotos.

4.3.2. Arquitetura

O padrão utilizado para o desenvolvimento da aplicação é o Model-View-Controller (MCV) 
que sugere a divisão da aplicação nos seguintes componentes.

• Model (modelo) contém dados da lógica de negócios da aplicação. Ele que executa as 
operações relativas ao modelo de domínio.

• View (visão) define uma interface com o usuário da aplicação, e representa o estado 
atual do modelo de negócios.

• Controller (controle) representa a lógica de iteração do usuário com a interface. Faz 
controle das operações vindas da visão, a chama determinado métodos do modelo.

A arquitetura geral do sistema inclui o servidor de requisição de carimbos do tempo e 
o servidor de carimbos.  O servidor utilizado será a Protocoladora Digital  de Documentos 
Eletrônicos  (PDDE) desenvolvido pela empresa BRy Tecnologia.  A empresa disponibiliza 
biblioteca em Java e C++ para comunicação com o equipamento.

4.3.3. Diagrama de Casos de Uso

Figura 11. Diagrama de Casos de Uso
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4.3.4 Apresentação da Aplicação

A tela principal da aplicação é um navegador de arquivos que possibilita o acesso a todos 
diretórios e arquivos de memória e cartão de memória do dispositivo. Ao acionar o botão 
confirmar  é  exibido  o menu  com as  opções  as  funções  abrir,  assinar,  carimbar,  baixar  e 
configurações. Conforme a Figura 12.

Figura 12. Tela Navegador de Arquivos

Ao iniciar a aplicação é exibida uma tela de apresentação durante 5 segundos ou até 
alguma tecla  ser  acionada.  É representada  no fluxograma por  “splashScreen”.  A seguir  o 
sistema apresenta a tela  principal  “fileNavegator” através da qual podem ser acessadas as 
funções da aplicação.

Ao  selecionar  a  opção  “Assinar”  é  apresentada  uma  tela  de  espera 
“waitScreenAssinar” que dispara uma Thread a qual executa a ação de assinar o documento 
selecionado na tela principal. Se a execução ocorrer com sucesso é exibida uma mensagem na 
tela  “alertAssinaturaSucesso”  caso  contrário  uma  mensagem  de  erro  na  tela 
“alertAssinaturaFalha”. A opção “Carimbar” foi implementada da mesma forma.

A opção “Baixar”  chama a tela  “formBaixador”  que disponibiliza  um campo para 
digitação da URL de um arquivo remoto. Ao acionar o botão “Baixar” nesta tela o sistema 
invoca a tela “waitScreenBaixarArquivo” que por sua vez dispara uma Thread que realiza a 
tarefa de baixar o arquivo remoto. Em caso de sucesso o arquivo baixado será apresentado na 
tela principal, se não for possível baixar o arquivo a tela “formBaixador” é reapresentada.

A exibição do conteúdo de arquivos é realizada através da opção “Abrir” que chama a 
tela “visualizarBox” onde o arquivo é apresentado. As configurações são acessíveis através da 
opção  “Configurar”  que  direciona  para  a  tela  “formConfiguracoes”  onde  são  listadas  as 
opções de configuração do sistema.
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Figura 13. Fluxo de Execução

4.4 Resultados Obtidos

Para  verificação  das  assinaturas  geradas  pela  aplicação  foi  utilizado  o Bry Signer.  É  um 
software gratuito que tem o objetivo básico de realizar as operações de assinatura digital e 
carimbo  de  tempo  de  documentos  eletrônicos  e  verificação  de  documentos  assinados 
digitalmente [BRY 02].

Para melhor percepção das características dos arquivos assinados com o protótipo um 
mesmo documento eletrônico foi assinado com o mesmo certificado digital, no padrão ICP-
Brasil, em ambos os softwares.

Por dificuldades de se criar um elemento seguro com o mesmo certificado utilizado 
para ser emulado pelo CRef o teste foi realizado em um aparelho celular, o Nokia N95, pois a 
instalação do certificado no dispositivo é extremamente mais fácil.

A Figura 14 mostra em destaque os atributos assinados no arquivo assinado pelo Bry 
Signer.  A  Figura  15  mostra  que  o  arquivo  gerado  pelo  protótipo  não  possui  atributos 
assinados.
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Figura 14. Visualização atributos assinados gerados pelo Bry Signer

Figura 15. Visualização atributos assinados gerados pelo Protótipo

O  teste  de  comparação  de  assinaturas  geradas  pelo  protótipo  e  pelo  Bry  Signer 
permitiu utilizando os mesmos, documento eletrônico e certificado do signatário, identificar 
características das assinaturas geradas pelo protótipo.
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Os  documentos  assinados  pelo  protótipo  foram verificados  com o  Bry  Signer.  A 
verificação identificou que o documento não foi alterado e que o certificado  do signatário 
possui assinatura inválida. O certificado incluso na assinatura não possui extensões da versão 
3  do  padrão  X509  como  o  atributo  autenticado  subjectAlternativeNames,  desta  forma,  a 
assinatura do certificado se tornou inválida e por conseqüência a cadeia de certificação.
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5. CONCLUSÕES

O  estudo  de  técnicas  criptográficas  e  pesquisa  por  tecnologias  e  ferramentas  para  o 
desenvolvimento  de aplicações  de assinatura digital  em dispositivos  móveis  possibilitou a 
criação de um protótipo funcional.

O protótipo é uma aplicação Java ME que utiliza configuração CLDC 2.0 e perfil 
MIDP 1.0. A aplicação utiliza o pacote opcional SATSA para geração de assinaturas digitais 
no  padrão  CMS  com  utilização  de  elementos  seguros,  smart  cards  ou  repositórios  de 
certificados de chave pública e chaves privadas nativos dos dispositivos móveis.

A aplicação permite assinar qualquer tipo de documento na memória de dispositivos 
móveis que implementem repositórios de certificados pessoais e possuam a plataforma Java 
ME instalada nas versões de configuração e perfil citadas anteriormente. A funcionalidade de 
adicionar carimbo do tempo às assinaturas é possível em dispositivos com acesso a internet. 
Associadas  a  mobilidade  dos  dispositivos  móveis,  a  segurança  provida  pelos  elementos 
seguros, como smart cards, e a possibilidade utilizar carimbo do tempo, tornam as aplicações 
de  assinatura  digital  para  dispositivos  móveis  grandes  concorrentes  das  aplicações 
convencionais para computadores pessoais.

Os testes realizados demonstraram que as assinaturas digitais geradas pela aplicação 
estão de acordo com o padrão CMS. A integridade dos documentos assinados foi verificada 
por outros softwares de assinatura digital, como o Bry Signer e o proCertum Combi Lite.

A integridade  do certificado do signatário  não foi  verificada.  Ambos os softwares 
apresentaram  alertas  de  que  a  assinatura  digital  do  certificado  do  signatário  é  inválida. 
Através da análise dos certificados contidos nas assinaturas geradas foi possível diagnosticar 
que as extensões da versão 3 do padrão X509 não estão presentes no certificado após inclusos 
na  assinatura.  Em  testes  realizados  com  certificados  sem  extensões  da  versão  3,  as 
verificações  realizadas  com os  softwares  não  apresentaram problemas  na  integridade  dos 
certificados dos signatários. Isto ocorre, pois algumas destas extensões podem ser atributos 
assinados, nestes casos não é possível verificar a validade da assinatura do certificado.

Integrado  com sistemas  de  coleta  de  assinaturas  a  implementação  da  assinatura  é 
suficiente, pois os servidores de coleta devem realizar a verificação das assinaturas recebidas. 
Já para uma aplicação de assinatura digital independente é importante a funcionalidade da 
verificação a qual não foi desenvolvida no protótipo implementado. A principal dificuldade 
encontrada no desenvolvimento da verificação é o acesso aos certificados de chave pública 
dos elementos seguros dos dispositivos. Possivelmente futuras versões do SATSA forneçam 
esta funcionalidade de forma transparente como é oferecida na geração de assinatura com 
acesso às chaves privadas em elementos seguros.

Devido  às  restrições  descritas  anteriormente  é  possível  afirmar  que  o  objetivo  da 
criação de assinaturas no padrão ICP-Brasil não foi atingido completamente pela aplicação. 
Embora  tenha  se  mostrado  uma  boa  solução  para  criação  de  assinaturas  digitais  com 
utilização de elementos seguros como smart cards e repositórios de certificados pessoais dos 
sistemas operacionais dos dispositivos.
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5.1 Trabalhos Futuros

A aplicação  desenvolvida  se  limitou  a  geração  de  assinaturas  digitais.  Seria  interessante 
agregar a funcionalidade de verificação de assinaturas em um trabalho futuro.

Desenvolver solução que contemple a geração de assinaturas incluindo atributos assinados, 
listas de certificados revogados e cadeia de certificação.

A  proposição  principal  do  trabalho  é  dar  confiabilidade  a  documentos  em  dispositivos 
móveis. Nestes ambientes é interessante agregar ao fator de confiança além da irrefutabilidade 
e tempestividade a localidade espacial.

Um trabalho futuro para o projeto é implementar o acesso a coordenadas de posicionamento 
global  GPS,  de  receptores  GPS  presentes  em  muitos  do  novos  dispositivos  móveis  de 
mercado. No ambiente Java ME existe a especificação de um pacote adicional que realiza esta 
tarefa, a JSR 179.

O  fator  de  confiança  crítico  para  obtenção  de  coordenadas  geográficas  seguras  é  a 
confiabilidade no receptor GPS. Deve ser delineada uma pesquisa sobre as vulnerabilidades 
existentes nos receptores atuais e propostas de projeto mais confiáveis.

Deve ser pesquisada uma forma de integração da coordenada segura com o padrão CMS de 
assinatura digital. Uma proposta simples para tal é a utilização de um atributo autenticado.

Dentre as aplicações onde está tecnologia seria bem aplicada pode se citar urnas eletrônicas, 
sistemas de contratos eletrônicos e equipamentos móveis de fiscalização de transito, como 
radares.
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