
PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA

DOCUMENTOS ASSINADOS DIGITALMENTE
MANUAL DE INSTALAÇÃO E USO

1) Instalação do certificado intermediário ACSRF :

Clique no link  Certificado Intermediário ACSRF na tela abaixo

Na tela de download de arquivo abaixo clique no botão Salvar e em seguida escolha um diretório
local em seu computador para salvar o arquivo.



Localize o arquivo que você acabou de salvar em seu computador. Clique com  o botão direito
sobre o arquivo e então em Instalar certificado, conforme figura abaixo :

Na tela abaixo clique no botão Avançar.

Na tela seguinte, preencha todos os campos conforme a figura abaixo e clique em Avançar.



Na tela abaixo, clique em Concluir como mostra a figura abaixo :

2) Instalação do certificado intermediário ACSERASA e Raiz Brasileira :

Proceda a instalação da mesma forma como foi feito com o certificado ACSRF

3) Instalação do BRYSIGNER READER (Versão gratuita):

Clique no link  Certificado BRY SIGNER READER na tela abaixo.



Na tela de download de arquivo abaixo clique no botão Executar

Na tela abaixo clique em Executar

Na tela abaixo clique em Avançar

Preencha os dados da tela abaixo e clique em Avançar



Na tela abaixo clique em Avançar.

Na tela abaixo clique em Instalar.



4) Utilização do BRYSIGNER READER :

Execute o programa BRYSIGNER READER localizado no desktop de seu computador : 

A tela principal do programa será exibida. Figura abaixo :



Para abrir/verificar um documento assinado digitalmente:
 
Utilize o menu de navegação de diretórios localizado no lado esquerdo do programa até localizar o
arquivo assinado. Os arquivos assinados com o BRYSIGNER possuem a extensão “.p7s”.

Selecione o arquivo desejado, clicando sobre ele e então clique no botão Verificar, vide figura
abaixo.

Na tela abaixo, clique no botão Detalhes.



A tela abaixo será exibida :

Para verificar a validade da assinatura digital :

Clique sobre o nome da pessoa que se deseja verificar a validade da assinatura, e em seguida clique
no botão Atualizar LCR (Lista de Certificados Revogados), como indicado na figura abaixo. 
IMPORTANTE : Para fazer esta atualização É NECESSÁRIO QUE O COMPUTADOR ESTEJA
CONECTADO À INTERNET.



IMPORTANTE : Caso seu acesso à internet seja realizado através de um servidor proxy, utilize o
Botão Configuração na tela inicial do BRYSIGNER, para realizar a configuração do proxy. É
aconselhável o auxílio de um técnico responsável pela sua rede de computadores para realizar esta
tarefa.

Se a atualização for realizada com sucesso, a seguinte tela será exibida :

Clique novamente sobre o nome da pessoa  que se deseja verificar a validade da assinatura.
Para que a assinatura seja válida verifique as informações nos quadros Certificados e Status do
certificado. Elas devem aparecer exatamente como demonstrado na figura abaixo.



Para verificar a integridade do documento :

Verifique o ítem Integridade do documento como indicado na figura abaixo. Ele deverá estar
exatamente como indicado abaixo. Esta verificação garante que o documento não sofreu nenhuma
alteração após a sua assinatura.  



Para abrir o documento assinado :

Clique no botão Abrir como indicado na figura abaixo. Isto fará com que o documento seja aberto
utilizando o programa em que o documento foi elaborado inicialmente (Microsoft Word, Microsoft
Excel, Adobe Reader, etc..)


