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CAIS-Alerta [08/05/2019]: Vulnerabilidades na Suíte de Colaboração 

Zimbra 

 

Prezados, 

 

O CAIS alerta para múltiplas vulnerabilidades encontradas no 

serviço de e-mail e colaboração ZIMBRA (ZCS), que pode permitir a 

usuários maliciosos escalar privilégios no sistema e executar 

códigos maliciosos. Já foram desenvolvidos códigos de exploração 

para as vulnerabilidades identificadas. 

 

 

DESCRIÇÃO 

 

Uma das vulnerabilidades se refere à falha na implementação de 

funções no Zimbra na linguagem XML, as quais suportam o uso de 

entidades externas para verificar a validade de arquivos de dados 

por meio de determinados protocolos de rede. O ataque de XXE (XML 

External Entity) pode acontecer pelo fato do Zimbra não desabilitar 

referências a recursos externos no processamento de documentos XML 

fornecidos pelo usuário - como, por exemplo, solicitações de 

descoberta automática, tratamento do protocolo XMPP, prevenção na 

limpeza de documentos XHTML - permitindo um usuário malicioso 

explorar a falha e realizar injeção de códigos maliciosos, levando 

à escalonamento de privilégios, acesso à dados sensíveis, entre 

outros impactos. 

 

Uma outra exploração das vulnerabilidades no processamento do XML 

pode permitir a um usuário malicioso ler o arquivo de configuração 

do Zimbra e, dessa forma, enviar uma solicitação com o cabeçalho do 

host mais um token válido gerado por um AuthRequest e assim fazer 

um proxy para realizar um bypass no sistema usando um token de 

administrador global, contornando a lista de desbloqueio da porta 

de administração do Zimbra por meio da função 

ProxyServlet.doProxy(). Assim, o usuário malicioso pode ter acesso 

à recursos de administração do Zimbra e ter controle total ao 

sistema. 

 

Ainda uma outra vulnerabilidade na implementação do memcached no 

Zimbra pode permitir execução remota de códigos maliciosos no 

sistema. O usuário malicioso pode utilizar a solicitação HTTP do 

Server Side Request Forgery (SSRF) para injetar dados no memcached, 

obtendo credenciais de usuários do sistema e podendo realizar logon 

na caixa de entrada do usuário comprometido via IMAP. 

 

 

SISTEMAS IMPACTADOS 

 

Zimbra Collaboration Suite (ZCS). 

 

 



VERSÕES AFETADAS 

 

Versão 8.8.x 

Versão 8.7.x 

Versão 8.6 e todas as versões anteriores. 

 

 

CORREÇÕES DISPONÍVEIS 

 

Para as versões 8.8.x, atualizar a versão da suíte do Zimbra (ZCS) 

para a versão 8.8.10 Patch 7 ou 8.8.11 Patch 3. 

Para as versões 8.7.x, atualizar a versão da suíte do Zimbra (ZCS) 

para a versão 8.7.11 Patch 10. 

Para versões 8.6, atualizar para o Patch 13. 

Para versões anteriores à 8.6, atualizar para uma das versões 

suportadas citadas acima. 

 

 

IDENTIFICADORES CVE (http://cve.mitre.org) 

 

CVE-2019-9670 

CVE-2019-9621 

 

 

MAIS INFORMAÇÕES 

 

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-9621 

https://blog.zimbra.com/2019/03/9826/ 

https://blog.tint0.com/2019/03/a-saga-of-code-executions-on-

zimbra.html 

https://www.exploit-db.com/exploits/46693 

 

 

O CAIS recomenda que os administradores mantenham seus sistemas e 

aplicativos sempre atualizados, de acordo com as últimas versões e 

correções oferecidas pelos fabricantes. 

 

Os alertas do CAIS também podem ser acompanhados pelas redes 

sociais da RNP. Siga-nos! 

Twitter: @RedeRNP 

Facebook: facebook.com/RedeNacionaldeEnsinoePesquisaRNP. 

 

Atenciosamente, 

 

CAIS/RNP 
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