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BAIXA DO CERTIFICADO DIGITAL

SERPRO


BAIXA DO CERTIFICADO DIGITAL SERPRO
O Certificado Digital pode ser baixado na máquina desde que esta tenha alguns requisitos
mínimos, dentre eles:
Java - versão 7 ou superior;
Drivers SafeSign e do token ou smart card (para certificados A3).
MOZILLA FIREFOX- versões 17 a 51(última versão com suporte ao Java).
INTERNET EXPLORER (IE) – versão 9 ou superior.
GOOGLE CHROME– versões 33 a 45 (última com suporte Java).
                   Ou qualquer versão, desde que tenha  o complemento IE Tab adicionado e ativo.
   Os certificados Serpro trabalham sobre duas bases, RFB e ACF;
Os certificados podem ser facilmente confundidos, porém o número
de referência do pedido ser utilizado para diferenciá-los, mesmo que
não contenha essa informação no sistema do pedido em seu porte;
Os certificados padrão RFB tem o seu número de referência em oito dígitos;
ex:
12345678
OS certificados de padrão ACF tem seu número de referência em seis dígitos;
ex:
123456
Os links para baixa do certificado em ambos os modelos são muito semelhantes, apenas com
diferença na última parte;
Já dentro da página você rapidamente saberá identificar, devido os banners diferentes entre as
páginas, como pode observar abaixo:
RFB
https://certificados.serpro.gov.br/arcertmidiarfb/

ACF
https://certificados.serpro.gov.br/arcertmidia/

MOZILLA FIREFOXinicio

BAIXA DO CERTIFICADO SERPRO NO MOZILLA FIREFOX
Para a baixa do arquivo pelo navegador Mozilla Firefox é preciso verificar qual a versão o
cliente tem instalado em seu computador.
Para isso basta clicar com o botão direito na aba superior do navegador, e acionar a opção
barra de menus, também pode-se apertar [Alt] para fazer a barra de menus aparecer e
desaparecer;

Na barra de menus, siga para Ajuda > Sobre o Firefox;

Uma pequena janela com informações sobre seu navegador, incluindo a Versão de seu
navegador:

Caso o Navegador do cliente não esteja entre as versões 17 a 51, última a ter suporte ao Java,
você pode optar por fazer a baixa por outro navegador, ou fazer a reinstalação do navegador na
versão 51.
A Certmidia possui um instalador seguro na aba INSTALADORES E DRIVERS do site oficial
ou no site de suporte da empresa.

inicio
Uma vez que o navegador esteja entre as versões suportadas, acesse o sistema SERPRO /
CERTMIDIA pelo endereço:
https://certificados.serpro.gov.br/arcertmidiarfb/
No menu acesse MEU CERTIFICADO > BAIXAR

Você será direcionado para a tela onde os dados do pedido deverão ser inseridos. O número
de referência e o código de acesso são:
● Entregues ao cliente durante o atendimento presencial;
● Salvos na máquina do cliente quando gerado o termo de titularidade em caso de InLoco;
● Enviados pelo sistema para o e-mail cadastrado pelo cliente no momento de geração do
termo.
O usuário deve digitar estes dados junto à senha que ele mesmo criou e cadastrou no
momento da geração do TERMO DE TITULARIDADE.

Você será direcionado a página de download do arquivo, onde o complemento Java deve ser
executado;
Para execução do mesmo, observe o ícone com formato de um lego na parte esquerda da
barra de link do site no navegador;
Se o mesmo estiver bloqueado, basta colocar as duas seleções do Java em permitir agora, o
que libera a execução do complemento;
Quando o complemento for executado, o sistema irá pedir permissão para execução no site;
Você deve permitir clicando em EXECUTAR, e o complemento irá carregar

inicio
No caso de certificado de modelo A1:
Uma vez que o complemento seja carregado, três campos serão exibidos: Destino, PIN do
Certificado e Confirme o PIN.
● O campo Destino mostra em que pasta o arquivo backup será salvo. Este campo não pode
ser alterado;
● No campo PIN do Certificado , o usuário deverá criar uma senha de seis caracteres
exatos, que poderá conter apenas letras e/ou números. Atenção, pois letras maiúsculas e
minúsculas são diferenciadas pelo sistema e caracteres especiais, como pontuações e
símbolos, não são aceitos;
● No campo Confirme o Pin, apenas digite a senha criada novamente.

Após realizar a baixa do certificado CLIQUE AQUI para ver o passo a passo da instalação do
certificado em seu computador.
No caso de certificado de modelo A3:
Uma vez que o complemento seja carregado, dois campos serão exibidos: Dispositivo
criptográfico e PIN Token/Cartão.
● O campo Dispositivo criptográfico o usuário deverá selecionar a mídia na qual o certificado
deverá ser instalado;
● No campo PIN Token/Cartão o usuário deverá inserir a senha do dispositivo no qual o
certificado será instalado.

Lembre-se sempre de verificar se seu dispositivo está sendo
reconhecido antes de realizar este processo. Confira se seu
computador já possui os drivers necessários e o administrador
de token SafeSign.
Feita a baixa do arquivo irá surgir uma mensagem em azul na parte superior da tela informando
que o certificado foi baixado com sucesso.

inicio

GOOGLE CHROME

BAIXA DO CERTIFICADO SERPRO NO GOOGLE CHROME
O navegador Google Chrome, não possui mais suporte ao complemento Java desde a versão
45. No entanto é possível utilizá-lo com um complemento de nome IE TAB;
Este complemento funciona como um simulador do navegador Internet Explorer dentro do seu
Chrome;
Para adição do mesmo basta fazer uma pesquisa basta pesquisar o termo “ie tab” no provedor
de busca e acessar o website da Chrome Web Store, como o exemplo abaixo:

Ou CLIQUE AQUI
Você será direcionado para a página do complemento na Chrome Web Store, onde basta clicar
em USAR NO CHROME e posteriormente em Adicionar extensão e posteriormente instalar o
complemento no computador como mostrado no passo a passo exibido.

 Após a instalação, o Ícone da Extensão irá aparecer  na parte superior direita do navegador;
Ao clicar nela irá abrir uma uma nova aba onde o complemento será
executado e uma nova barra de endereço será exibida, abaixo da barra
padrão do Chrome.

 inicio

Atravéz desta segunda barra de navegação, acesse o sistema SERPRO / CERTMIDIA pelo
endereço:
https://certificados.serpro.gov.br/arcertmidiarfb/
No menu acesse MEU CERTIFICADO > BAIXAR

Você será direcionado para a tela onde os dados do pedido deverão ser inseridos. O número
de referência e o código de acesso são:
● Entregues ao cliente durante o atendimento presencial;
● Salvos na máquina do cliente quando gerado o termo de titularidade em caso de InLoco;
● Enviados pelo sistema para o e-mail cadastrado pelo cliente no momento de geração do
termo.
O usuário deve digitar estes dados junto à senha que ele mesmo criou e cadastrou no
momento da geração do TERMO DE TITULARIDADE.

Você será direcionado para a página de download do arquivo, onde o complemento Java deve
ser executado. o sistema irá pedir permissão para sua no site. Clique em Executar, e o
complemento será carregado.
Caso o Java não esteja atualizado, será exibida uma janela com a mensagem como na
imagem abaixo, onde basta selecionar a opção Mais Tarde.

inicio
No caso de certificado de modelo A1:
Uma vez que o complemento seja carregado, três campos serão exibidos: Destino, PIN do
Certificado e Confirme o PIN.
● O campo Destino mostra em que pasta o arquivo backup será salvo. Este campo não pode
ser alterado;
● No campo PIN do Certificado , o usuário deverá criar uma senha de seis caracteres
exatos, que poderá conter apenas letras e/ou números. Atenção, pois letras maiúsculas e
minúsculas são diferenciadas pelo sistema e caracteres especiais, como pontuações e
símbolos, não são aceitos;
● No campo Confirme o Pin, apenas digite a senha criada novamente.

Após realizar a baixa do certificado CLIQUE AQUI para ver o passo a passo da instalação do
certificado em seu computador.
No caso de certificado de modelo A3:
Uma vez que o complemento seja carregado, dois campos serão exibidos: Dispositivo
criptográfico e PIN Token/Cartão.
● O campo Dispositivo criptográfico o usuário deverá selecionar a mídia na qual o certificado
deverá ser instalado;
● No campo PIN Token/Cartão o usuário deverá inserir a senha do dispositivo no qual o
certificado será instalado.

Lembre-se sempre de verificar se seu dispositivo está sendo
reconhecido antes de realizar este processo. Confira se seu
computador já possui os drivers necessários e o administrador
de token SafeSign.
Feita a baixa do arquivo irá surgir uma mensagem em azul na parte superior da tela informando
que o certificado foi baixado com sucesso.

INTERNET EXPLORERinicio

BAIXA DO CERTIFICADO SERPRO NO INTERNET EXPLORER
O navegador Internet Explorer pode ser um pouco lento para sua utilização e este deve estar
na versão 9 ou superior para poder fazer a baixa do arquivo, mas são raros os casos onde o
navegador IE está abaixo desta versão, casos como este são vistos em máquina com sistema
operacional Windows XP;
Em seu navegador acesse o sistema SERPRO / CERTMIDIA pelo endereço:
https://certificados.serpro.gov.br/arcertmidiarfb/
No menu, acesse MEU CERTIFICADO > BAIXAR

Você será direcionado para a tela onde os dados do pedido deverão ser inseridos. O número
de referência e o código de acesso são:
● Entregues ao cliente durante o atendimento presencial;
● Salvos na máquina do cliente quando gerado o termo de titularidade em caso de InLoco;
● Enviados pelo sistema para o e-mail cadastrado pelo cliente no momento de geração do
termo.
O usuário deve digitar estes dados junto à senha que ele mesmo criou e cadastrou no
momento da geração do TERMO DE TITULARIDADE.

inicio
Você será direcionado para a página de download do arquivo, onde o complemento Java deve
ser executado. o sistema irá pedir permissão para sua no site. Clique em Executar, e o
complemento será carregado.
Caso o Java não esteja atualizado, será exibida uma janela com a mensagem como na
imagem abaixo, onde basta selecionar a opção Mais Tarde.

Este navegador também pode apresentar a mensagem que o navegador não está executando
o complemento Java;
Porém isso está meio correto, pois o complemento é executado em duas partes, uma
responsável pelo executável do complemento e uma segunda parte pela atualização do mesmo;
Em caso de apresentar esta mensagem não há necessidade de clicar em permitir, pois o
mesmo já está sendo executado como mostrado na imagem a baixo;

Basta esperar alguns instantes que o complemento será executado normalmente, então irá
pedir a permissão de execução no site, clique em EXECUTAR quando aparecer a mensagem do
complemento;
Porém, em casos de erro na execução do complemento ou em casos que esta mensagem não
apareça, clique em permitir;
Ao clicar em permitir você irá retornar à página onde o cliente deve digitar seus dados, porém
desta vez ele só precisará digitar a senha novamente;
Novamente você será direcionado para a página de download do arquivo, onde o complemento
Java deve ser executado. o sistema irá pedir permissão para sua no site. Clique em Executar, e
o complemento será carregado.

inicio
No caso de certificado de modelo A1:
Uma vez que o complemento seja carregado, três campos serão exibidos: Destino, PIN do
Certificado e Confirme o PIN.
● O campo Destino mostra em que pasta o arquivo backup será salvo. Este campo não pode
ser alterado;
● No campo PIN do Certificado , o usuário deverá criar uma senha de seis caracteres
exatos, que poderá conter apenas letras e/ou números. Atenção, pois letras maiúsculas e
minúsculas são diferenciadas pelo sistema e caracteres especiais, como pontuações e
símbolos, não são aceitos;
● No campo Confirme o Pin, apenas digite a senha criada novamente.

Após realizar a baixa do certificado CLIQUE AQUI para ver o passo a passo da instalação do
certificado em seu computador.
No caso de certificado de modelo A3:
Uma vez que o complemento seja carregado, dois campos serão exibidos: Dispositivo
criptográfico e PIN Token/Cartão.
● O campo Dispositivo criptográfico o usuário deverá selecionar a mídia na qual o certificado
deverá ser instalado;
● No campo PIN Token/Cartão o usuário deverá inserir a senha do dispositivo no qual o
certificado será instalado.

Lembre-se sempre de verificar se seu dispositivo está sendo
reconhecido antes de realizar este processo. Confira se seu
computador já possui os drivers necessários e o administrador
de token SafeSign.
Feita a baixa do arquivo irá surgir uma mensagem em azul na parte superior da tela informando
que o certificado foi baixado com sucesso.

SOLUTIinicio


BAIXA DO CERTIFICADO DIGITAL
O Certificado Digital pode ser baixado na máquina desde que esta tenha alguns requisitos
mínimos, dentre eles:
Java - versão 8 a 8.21
Drivers SafeSign e do token ou smart card (para certificados A3).
Assistente de Emissão de Certificados
O qual pode ser encontrado no website da Certmidia / Soluti:
www.arcertmidia.acsoluti.com.br/Emissor
Ou no próprio site da Certmidia no menu Instaladores e Drivers > AC SOLUTI;
www.certmidia.com.br/suporte/instaladores-drivers
Ao acionar  o download, a seguinte mensagem será exibida:

Basta clicar em MANTER , pois trata-se de um arquivo seguro. O download será realizado
normalmente em seguida. Assim que for concluído, clique no ícone Launch / Executar para
abrir o Assistente.
Caso o Java não esteja atualizado, será exibida uma janela com a mensagem como na
imagem abaixo, onde basta selecionar a opção Mais Tarde .

inicio
O assistente então irá baixar o aplicativo para seu computador, basta aguardar o processo
finalizar. Assim que o processo for finalizado, será apresentada uma janela solicitando sua
autorização para a execução do aplicativo, onde basta clicar em Executar.

Neste momento, o assistente será executado e estará pronto para iniciar a baixa do certificado.
Deve-se então digitar os dados do certificado, usuário e senha, com atenção para incluir
espaços presentes. Estes dados serão entregues ao usuário no momento do atendimento no
Documento Reservado , com a senha criada manualmente pelo usuário ou gerada
aleatoriamente pelo sistema.

inicio
No caso de certificado de modelo A1:
Após a inserção dos dados solicitados, clique em Ok . A identidade da Certmidia será exibida
e, logo após, uma nova janela solicitará o local onde o backup do certificado deverá ser salvo.
Uma vez selecionado o local, será solicitado o cadastramento e a confirmação da senha PIN,
senha esta que será utilizada para instalação do certificado a partir do arquivo de backup.

Após realizar a baixa do certificado CLIQUE AQUI para ver o passo a passo da instalação do
certificado em seu computador.
No caso de certificado de modelo A3:
Após a inserção dos dados solicitados, clique em Ok . A identidade da Certmidia será exibida
e, logo após, uma nova janela solicitará o dispositivo onde o certificado deverá ser salvo. Uma
vez selecionado o dispositivo, será solicitada a inserção da senha PIN do mesmo, senha esta
que foi criada pelo usuário e será utilizada para uso do certificado.

Lembre-se sempre de verificar se seu dispositivo está sendo
reconhecido antes de realizar este processo. Confira se seu
computador já possui os drivers necessários e o
administrador de token SafeSign.

INSTALAÇÃO DO CERTIFICADOIinicio
CERTIFICADO MODELO A1
INSTALAÇÃO NO REPOSITÓRIO DO WINDOWS
A instalação do certificado modelo A1 é simples. Para fazê-la após a baixa do backup, vá até o
local onde o arquivo foi salvo em sua máquina. Geralmente, nos casos SERPRO, o arquivo se
localiza na pasta de usuário logado no momento da baixa do arquivo, cujo caminho é :
MEU COMPUTADOR > DISCO LOCAL (C:) > USUÁRIOS > (NOME DO USUÁRIO)
OBS: o nome do usuário muda de uma máquina para outra, para saber qual a pasta correta,
basta verificar em que usuário você estava logado no momento da baixa.

Uma vez dentro da pasta do Usuário, você localizará o arquivo do certificado, que pode ser
identificado com o número de referência do pedido, seguido do nome da empresa ou pessoa
física titular.
A instalação do modelo A1 SOLUTI não foge deste padrão, a única diferença é que o arquivo
não se encontra na pasta de usuário por padrão. O backup se encontra na pasta de destino
definida pelo cliente no momento da baixa do arquivo do certificado, assim como pôde ser
observado nas instruções anteriores.

inicio
Quando localizado o arquivo do certificado, basta dar dois cliques com o botão esquerdo do
mouse, ou um clique com o botão direito para selecionar a opção Instalar PFX.

O assistente para importação do certificado será aberto.
Este processo é simples, basta clicar na opção
Avançar até a senha do certificado ser solicitada. Os
passos até a solicitação da senha não precisam ser
alterados.

A senha é a que foi definida pelo usuário no momento
da baixa do arquivo, como mostrados nos passos
anteriores. No modelo SERPRO a senha contém exatos
6 (seis) dígitos, porém no modelo SOLUTI a senha não
está sob este pré-requisito. Junto à inserção da senha,
deixe todas as opções abaixo do campo de
preenchimento assinaladas.

Ao final deverá aparecer a mensagem “A IMPORTAÇÃO TEVE ÊXITO”;
Com isso o certificado já estará instalado no repositório do Windows e apto a ser utilizado nos
navegadores Internet Explores e Google Chrome. Para a instalação para uso no Mozilla Firefox,
veja os passos a seguir.

inicio
INSTALAÇÃO NO REPOSITÓRIO DO NAVEGADOR MOZILLA FIREFOX
Em caso de instalação do certificado para utilização no Mozilla Firefox, você deve fazer a
instalação manual no repositório do navegador, pois o mesmo utiliza um repositório de
certificação próprio. Para isso, dentro do navegador você seguirá os seguintes passos:
ABRIR MENU > OPÇÕES > AVANÇADO > CERTIFICADOS > VER CERTIFICADOS

Isso irá abrir o Gerenciador de certificados, onde você irá clicar na primeira opção Seus
certificados, e vai selecionar a opção Importar. Com isso, você deverá localizar e selecionar o
arquivo de backup na máquina. Uma vez selecionado, clique em abrir, e o assistente irá pedir a
senha.

A senha é a que foi definida pelo usuário no momento da baixa do arquivo, como mostrados
nos passos anteriores. No modelo SERPRO a senha contém exatos 6 (seis) dígitos, porém no
modelo SOLUTI a senha não está sob este pré-requisito. Junto à inserção da senha, deixe todas
as opções abaixo do campo de preenchimento assinaladas.
Após a inserção da senha e clicar em OK aparecerá a mensagem Seus certificados de
segurança e chaves privadas foram restaurados com êxito. Seu certificado já está instalado
e pronto para uso no navegador.

inicio
CERTIFICADO MODELO A3

INSTALAÇÃO NO REPOSITÓRIO DO WINDOWS
O reconhecimento do certificado pelo Windows é automático, desde que o driver e o
Administrador de Token estejam instalados corretamente. Caso o certificado não seja
reconhecido, tente reconectar o dispositivo em outra porta USB de seu computador, pois muitos
erros são facilmente solucionados por este processo.
Caso você constate que não possui os drivers instalados no seu computador você realizar a
baixa e instalação dos mesmos,
Os quais podem ser encontrados no website da Certmidia no menu:
Suporte > Instaladores e Drivers;
www.certmidia.com.br/suporte/instaladores-drivers
Dispomos de versões para todos os modelos de Windows e também Ubuntu e OS X;
INSTALAÇÃO NO REPOSITÓRIO DO NAVEGADOR MOZILLA FIREFOX
O navegador Mozilla Firefox, diferente dos outros, utiliza um repositório de certificação próprio,
e por isso é necessária a instalação da integração do Administrador de Token com o navegador.
A princípio, cheque se o Administrador de Token SafeSign possui integração com o navegador.
 INTEGRAÇÃO > INSTALAR O SAFESIGN NO FIREFOX
Isso abrirá uma nova janela mostrando as versões do navegador instaladas na máquina.
Selecione a versão e clique em Instalar.

A seguinte mensagem será exibida: SafeSign foi instalado no Mozilla Firefox com êxito.

