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PubNet 
  Mais de 12 milhões de matérias transmitidas desde 2004  
     entre publicações e licitações;  
  5.564 contatos de clientes que podem  enviar matérias.  

 
Portal de Negócios (desde 2008) 
 ~225 milhões de visitas ao Portal de Negócios da   
     Imprensa Oficial 

  
D.O Online (desde 2008) 
  ~ 1,4 milhão de páginas disponíveis para consulta; 
  ~ 2 bilhões de Pageviews;   
   Cerca de 13 milhões de páginas do Diário Oficial      
      autenticadas digitalmente por ano; 
   Cerca de  500 milhões de pesquisas por palavra-chave;  
   Cerca de  34,5 milhões de buscas por caderno. 

Imprensa Oficial em Números (Tecnologia) 

Certificação Digital 
  13 anos de atuação 
~450 mil certificados digitais emitidos 
  Autoridade Certificadora Oficial do Governo do Estado de 
São Paulo 

 
Gerenciamento Eletrônico de Documentos  
 Digitalização (SPPrev, Jucesp, PGE e Sefaz): ~41.7  
    milhões de imagens  
 Assinatura digital de arquivos digitalizados (SPPrev): ~7.4   
    milhões  
 Assinatura de arquivos eletrônicos (SPPrev): ~3.0 milhões   
   (2012 / 2017). 
 
Infraestrutura Tecnológica 
   215 Tb de dados armazenados; 
 42 sites hospedados; 
 300 Mb velocidade do link de internet. 

1 2 6 anos 

 



IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL 

- Permitir que servidores públicos  das entidades da administração 
pública estadual possam apresentar suas credenciais, de maneira 
física ou eletrônica.  

Objetivo 



Crachá 

IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL 

 O servidor ou usuário com um único cartão:  
 

 identifica-se em acessos físicos: portarias, 
catracas, portas eletrônicas, relógios de ponto, 
impressoras, máquinas de café, etc.; 

 
  identifica-se nos sistemas internos: autenticação 
e personalização do usuário; 

 
 acessa sistemas externos: bancos, RFB, 
Tribunais, CEF etc.; 

 
    assina documentos eletrônicos. 

Conceito 



Cartão Físico – Imprensa Oficial 

IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL 

- Cartão PVC. 

- Chip PKI e Mifare. 

- Layout personalizado. 

- Impressão de elementos de segurança. 

- Impressão de dados variáveis. 

- Leitora compatível. 

- Recursos de apoio: porta crachá e cordão. 

Elementos 



Cartão Eletrônico – Imprensa Oficial 

IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL 

- Certificados digitais: ICP Brasil - A3 (12 a 36 meses) com atributo. 

- Dados gravados no chip MiFare. 

-  Autenticação automática no AD. 

- Single sign on nos sistemas. 

Elementos 



Processo Produtivo 

IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL 

{ 1 } 
Levantamento 

da base de 
usuários 

{ 2 } 
Planejamento 
da produção 

{ 3 } 

 Produção das 
mídias e 

elementos 
físicos de apoio. 

{ 4 } 
Planejamento 
das Emissões 

{ 5 }  

Emissão dos 
certificados de 

atributo 

{ 6 } 

 Gestão das 
emissões 

{ 7 } 

 Gestão do ciclo 
de vida dos 
certificados 

{ 8 }  

Gestão do ciclo 
de uso 

Etapas 



Certificado de Atributo 

IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL 

ID Funcional 

Projetos EEA 

OID Raiz IMESP 

Entidade  
1 

1.1 Versão 
DPC 1.2 DPC 1.3 ID. 

Funcional 

1.3.1 
Versão PC 1.3.2 PC 

1.3.3 
Outros 
dados 

1.3.3.1 
CPF 

1.3.3.2 
Registro 

1.3.3.23 
Lotação 

1.3.3.4 
Cargo 

1.3.3.5 
Data 

Admissão 

Entidade  
2 

Entidade 
“n” 



CASES 



 

• Certificados digitais para  900 funcionários. 

 

• Aumento de segurança física, operacional e sistêmica. 

 

• Acesso a sistemas internos. 

 

IMPRENSA OFICIAL 



     22 mil certificados digitais;  
 
     Aumento de segurança física, operacional e sistêmica; 

 
     Acesso seguro e inviolável aos sistemas da Fazenda em qualquer localidade; 
 
     Sistemas próprios para os Fazendários . 
 

SEFAZ 



 

• 15 mil certificados  de atributo para todos os funcionários; 

  

• 1.500 certificados digitais  para todos os funcionários; 

 

• Certificado de atributo: informações sobre o titular como cargo, função, profissão, etc.; 

 

• Aumento de segurança física (níveis de acesso para funcionários dentro das unidades) 
operacional e sistêmica. 

 

• Informações sigilosas de menores: aumento no controle e acesso das informações 

 

• Portal de assinatura e trâmite de documentos. 

 

 

 

FUNDAÇÃO CASA 



• 9 mil certificados para delegados, investigadores e escrivães;  

• Cartão desenvolvido com características especiais de segurança; 

• Identificação  funcional; 

• Sistema Inquérito Digital; 

• Certificados de atributo. 

 

 
DIPOL – DEPARTAMENTO DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL 
 



• 5 mil certificados;  

• Identificação  funcional; 

• Sistemas internos de controle de gastos públicos (TCE-Net). 

 

 
TCE SP 
 



•  4 mil certificados para Defensores Públicos e equipe administrativa;  

• Identificação  funcional; 

• Sistema Judiciário. 

 

 
DEFENSORIA SP 
 



• 35 mil certificados emitidos para desembargadores, juízes e escreventes 

técnicos;  

• Implantação do projeto SAG Digital – Sistema de Automação da Justiça;    

• Processo Eletrônico 

 

 
TRIBUNAL DE JUSTICA SP (FASE I - 2013 -2015) 



PRÓXIMOS PASSOS 



PRÓXIMOS PASSOS 

IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL 

  Avaliação para enquadramento nas novas normativas ICP Brasil:  

Servidor público  (IN 06-2017) e  PSC – Prestador de Serviço de Confiança 

(em consulta pública). 

 

 “Carteira Virtual” – Dispositivos móveis:  Identificação, personalização e 

assinatura de documentos. 



MUITO OBRIGADO 
 
 

JOÃO PAULO FOINI 

GERENTE DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA 

JOAOFOINI@IMPRENSAOFICIAL.COM.BR 

(11) 2799-9799 
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