
Como adquirir e-CPF 

Certificado Digital 



Legislação 

 Resolução no TC 60/2011 – DE 19 DE DEZEMBRO DE 2011 -  Regulamenta o processo 

eletrônico no âmbito do Tribunal de Contas de Santa Catarina.  

 

 Lei 11.419 - DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006 - Dispõe sobre a informatização do processo judicial; 

altera a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil; e dá outras providências. 

 

 MP 2200-2 - DE 24 DE AGOSTO DE 2001 - Institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - 

ICP-Brasil, transforma o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação em autarquia, e dá outras providências. 

 

http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/17/1973/5869.htm


O que é e-CPF 

 e-CPF  é a versão eletrônica do CPF, que 

garante a autenticidade e a integridade 

nas transações eletrônicas de pessoas 

físicas: 

 

• A1  Expira 01 (um) ano após a emissão; 

• A3  Expira 03 (três) anos após a emissão; 

 

 



Armazenamento 

certificado 

 Cartão (depende de um leitor); 

 

 

 

 Token (se conecta através da USB); 

 

 



Valores 

 Cartão: 

• e-CPF A3 (03 anos) + leitora USB 

R$ 365,00 

• e-CPF A1 (01 ano)+ leitora USB 

R$ 210,00 

 

 Token 

• e-CPF A3 (03 anos)  R$ 365,00 

 



Onde Comprar 

 Junto à Autoridades Certificadoras (AC) ou 

Autoridades de Registro(AR): 

• ACBR;  

• Certisign; 

• Correios; 

• Serasa; 

• Valid Certificadora Digital; 

• Outros 



Como Comprar 

 Passo 01 

• Escolher o tipo do e-CPF que deseja comprar: 

A1 ou A3, cartão ou token; 

• Escolher uma AR ou AC para comprar o 

certificado (neste exemplo compraremos e-CPF-A3 em forma de token da 

Certisign) 

 



Como Comprar 

Passo 02 
 



Como Comprar 

Passo 03 
Verificação 

 



Como Comprar 

Passo 04 
Dados 

 



Como Comprar 

Passo 05 
Revogação 

 



Como Comprar 

Passo 06 
Pagamento 

 



Como Comprar 

Passo 07 
 Efetuar o pagamento e receber o número do pedido; 

 Aguardar 48 horas para agendar a validação presencial; 



Agendar Validação 

Presencial 

Passo 08 
 Agendar a validação presencial: 

• Em domicílio: pago 

• Em postos de atendimento: gratuito 

 



Validação Presencial 

Passo 09 
 Comparecer no dia e local agendados com os seguintes 

documentos (cópia e original): 
• Foto 3x4 colorida (recente) * 

• Cédula de Identidade ** 

• Cadastro de Pessoa Física – CPF 

• Comprovante de Endereço recente, emitido há no máximo 90 dias *** 

• Título de eleitor (Opcional) 

* Fica dispensada a apresentação de fotografia se for apresentada cédula de identidade com foto, desde que emitida 

há no máximo 5 anos da data da validação presencial. 

**  Entende-se por Cédula de Identidade documento emitido pelas Secretarias de Segurança Pública, Carteiras 

emitidas pelos órgãos, criados por lei federal, controladores do exercício profissional: Ex: OAB, CREA, CRC, CRM, 

CRO, etc, Carteira de Habilitação com fotografia ou Passaporte (se estrangeiro). 

**  Os documentos que possuem data de validade precisam estar dentro do prazo; 

**  RG plastificado não pode estar replastificado ou em mal estado; 

*** Serão aceitas contas de concessionárias de serviço público (Luz, Água, Telefonia fixa e móvel, Gás). Os 

documentos opcionais deverão ser trazidos se os mesmos forem informados no preenchimento da solicitação. 

 



Emissão do e-CPF 

A própria empresa que vendeu o certificado 

emitirá (fará o download) o certificado na 

mídia escolhida (cartão ou token). Nesse 

ponto o usuário informará seu PIN (senha 

com mais de 8 dígitos) 
 

 

Para usá-lo será necessária a instalação do 

leitor(cartão) e a instalação da cadeia de 

certificação no navegador do usuário. 


