
V.02

Assinador Digital ARISP
Manual

1



V.02

Data de Alteração Versão O que foi modificado

21/03/2019 1.0
Criação do manual para o Assinador Digital 

ARISP – Com alteração do status de 
Certificado de Atributo

29/05/2019 2.0
Adicionado o novo formato de Assinatura 
PAdES e o formato de certidão emitida no 

balcão do cartório

Histórico de Alterações

2



V.02 3

Assinador Digital ARISP

NOTAS SOBRE ASSINADOR DIGITAL

O Assinador Digital ARISP é um software que permite assinar digital quaisquer documentos que precise conter 
validade jurídica como por exemplo WORD, PDF, XML, entre outros. Ele permite realizar assinaturas dos tipos CAdES
PAdES, que são reconhecidas pela legislação da autoridade máxima brasileira em certificação digital (ICP-Brasil) com 
uso do Certificado Digital padrão A3.

CADES Esse padrão é recomendado para diversos tipos de documentos, possui aspectos tecnológicos que 
garantem a interoperabilidade entre sistemas. O Registro de Imóveis assina a certidão digital no padrão CAdES. 
Quando feito o download da certidão digital, o arquivo ficará com a extensão [.P7S] e poderá ser visualizada 
somente com uso do Assinador Digital ARISP.

PADES Esse padrão é exclusivo para documentos no formato PDF, pois nele as assinaturas realizadas são incluídas 
dentro do próprio arquivo transformando no padrão PDF/A. Uma grande vantagem desse padrão é poder visualizar 
as assinaturas e sua validade no documento original.
Quando o cartório assina a certidão em PADES, o assinador inseri um QRCODE, HASH e uma MARCA D’ÁGUA que 
poderá ser validada pelo usuário no site Registradores.
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Assinador Digital ARISP

IMPORTANTE

❑ Para emitir a certidão com os dados do Cartório, é necessário gerar o Atributo para os usuários do cartório (veja 
como gerar a partir da página 9)
Obs: Somente o Oficial do Cartório tem permissão de gerar o Atributo.

❑ Para uso do Assinador Digital é necessário gerar um Hash da chave criptográfica a ser instalada no assinador
digital ARISP (veja configurar a partir da página 14)
Obs: É gerado um Hash para cada usuário, somente o Oficial tem permissão de gerar esse hash e informar aos usuários que 
utilizam o Assinador Digital.
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Acesse o site Ofício Eletrônico e faça login com o uso do certificado digital clicando em “AUTENTICAÇÃO 
COM CERTIFICADO DIGITAL”.

5

Assinador Digital ARISP



V.02

Após reconhecer o certificado digital, informe a senha de acesso.
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Assinador Digital ARISP
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Assinador Digital ARISP

Selecione o Estado 
Ex: SP

O mapa será exibido. Clique no     Estado onde o cartório de Registro de Imóvel está localizado.
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CADASTRO DE ATRIBUTO

Somente o Oficial poderá realizar a ativação do atributo ao funcionário.

Assinador Digital ARISP
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Assinador Digital ARISP

Selecione Menu                  
SEGURANÇA

Para isso, acesse o menu “SEGURANÇA”

E selecione o submenu “USUÁRIOS”

Selecione Submenu 
USUÁRIOS
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Assinador Digital ARISP

Será exibido a tela com a listagem dos usuários do cartório. 
Para ATIVAR o atributo ao usuário clique no botão
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Clique para 
gerar Atributo

Importante!

O Carimbo de Tempo está em processo de Auditoria. Assim que estiver em produção o Carimbo será integrado automaticamente para o cartório que
possuir Atributo gerado.

Obs: Somente o Oficial do Cartório tem permissão de gerar o Atributo. 
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Assinador Digital ARISP

Ao clicar no botão                     será exibido a janela com a pergunta “Deseja criar um Certificado de Atributo 
para este usuário?” e clique no      “OK”.

Caso não deseje criar o Certificado de Atributo clique no botão     “Cancelar”.
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Assinador Digital ARISP

Será exibido a mensagem     “Certificado de atributo gerado com sucesso para o CPF XXX.XXX.XXX-XX.” e 
clique em     “OK” para finalizar.
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xxx.xxxc.xxx-xx
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Assinador Digital ARISP

O ícone do “Certificado de atributo.”     ficará verde         .
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Sempre que houver
Certificado de Atributo
cadastrado para o
usuário o ícone ficará
verde .
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CHAVE CRIPTOGRÁFICA 

Somente o Oficial poderá gerar a chave criptográfica ao funcionário.

Assinador Digital ARISP
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Assinador Digital ARISP

Selecione Menu                  
SEGURANÇA

Para isso, acesse o menu “SEGURANÇA”

E selecione o submenu “USUÁRIOS”

Selecione Submenu 
USUÁRIOS
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Assinador Digital ARISP

Na tela que exibe a listagem do cadastro dos usuários, clique na coluna indicada.
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Assinador Digital ARISP
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Os dados do usuário serão exibidos. 
Para criar a chave criptográfica a ser cadastrada no assinador, clicar no campo “Assinador”    . 
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Assinador Digital ARISP
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Um hash será gerado    . Ele deve ser passado ao usuário para ser colocado no assinador digital da ARISP    .

Copie o código
“Hash” que foi gerado
para Assinador Digital.
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Assinador Digital ARISP

INSTALAR A CHAVE NO ASSINADOR DIGITAL
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Assinador Digital ARISP

Com o código “Hash” copiado abra o                         Assinador Digital e clique no menu     “Opções” e clique 
no submenu “Configurações de Instalação”.
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Assinador Digital ARISP

CONFIGURAR O ASSINADOR PARA ASSINAR NO FORMATO CADES

A certidão assinada ficará com extensão P7S.
Será incluído no documento o QRCODE, HASH e uma MARCA D’ÁGUA que 

poderá ser validada pelo usuário no site Registradores.
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Assinador Digital ARISP

Selecione a opção CAdES para assinar documentos com formado *.P7S

Cole o código “Hash” copiado no cadastro de Usuário no Oficio Eletrônico no campo     “Chave criptográfica 
(Webservice – Envio de Anexos)”.

Cole o código “Hash” copiado no
cadastro de Usuário no Oficio Eletrônico
no campo “Chave criptográfica
(Webservice – Envio de Anexos)”

Selecione a opção CAdES
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Assinador Digital ARISP

CONFIGURAR O ASSINADOR PARA ASSINAR NO FORMATO PADES

A certidão assinada ficará com extensão PDF. 
Será incluído no documento o QRCODE, HASH e uma MARCA D’ÁGUA que 

poderá ser validada pelo usuário no site Registradores.
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Assinador Digital ARISP

Selecione a opção PAdES para assinar documentos com formado *.P7S

Cole o código “Hash” copiado no cadastro de Usuário no Oficio Eletrônico no campo     “Chave criptográfica 
(Webservice – Envio de Anexos)”.

Cole o código “Hash” copiado no
cadastro de Usuário no Oficio Eletrônico
no campo “Chave criptográfica
(Webservice – Envio de Anexos)”

Selecione a opção PAdES
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Assinador Digital ARISP

RESPONDENDO PEDIDOS PELO ASSINADOR DIGITAL

Quando assinado documentos de pedidos de CERTIDÃO DIGITAL, OFÍCIO E PENHORA 
(SPH) no assinador digital, o próprio assinador responderá de forma automática o 

pedido do Ofício Eletrônico.

Lembrando que o assinador permite assinar todos os pedidos, porém, assina somente os 
serviços acima citados de forma automática quando seguido o formato de nomenclatura 

dos slides a seguir.
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Assinador Digital ARISP

Para assinar um ou mais    arquivos, clique sobre a pasta que contenha os documentos que serão assinados. 

Selecione o(s) documento(s) e dê um duplo clique OU clique em     INCLUIR ARQUIVOS SELECIONADOS.
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Selecione o(s) documento(s)
e clique em INCLUIR ARQUIVOS
SELCIONADOS.

Clique em INCLUIR
ARQUIVOS SELCIONADOS.
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Assinador Digital ARISP

Para concluir o processo de assinatura e responder o pedido através do assinador clique em    ASSINAR 
DIGITALMENTE para assinar e responder o pedido.
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Clique em ASSINAR
DIGITALMENTE para assinar e
responder o pedido.
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Assinador Digital ARISP

O sistema exibe que o documento foi assinado e também a quantidade.
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O sistema exibe a 
mensagem com a 
quantidade de 
documentos que 
foi assinado 
digitalmente. 
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Assinador Digital ARISP

Será criado um novo documento que foi assinado e a nomenclatura passará a ser n°protocolo-assinado .
No status assinatura, fica exibido Respondido com sucesso.

Automaticamente o pedido é respondido no Ofício Eletrônico.
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O documento assinado
fica com a nomenclatura
do nome do protocolo-
assinado

É exibido que o
documento foi respondido
com sucesso.
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Assinador Digital ARISP

COMO DEVERÁ SER NOMEADO O ARQUIVO

Foi desenvolvido uma forma de assinatura automática inicialmente para os pedidos de  
CERTIDÃO DIGITAL, OFÍCIO E PENHORA (SPH) no assinador digital. 

O próprio assinador responderá de forma automática o pedido do Ofício Eletrônico.

Lembrando que o assinador permite assinar todos os pedidos, porém, assina somente os 
serviços acima citados de forma automática quando seguido o formato de nomenclatura 

dos slides a seguir.
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Assinador Digital ARISP

Os dados do atributo somente são aplicados em documentos cuja nomenclatura seja o protocolo da ARISP.              
Exemplo: Nome do arquivo S18120000266D.pdf
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O nome do documento
devera ser assinado com o
Protocolo.

CERTIDÃO A EMITIR
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Assinador Digital ARISP

Os dados do atributo somente são aplicados em documentos cuja nomenclatura seja o protocolo da ARISP.   
Exemplo: Nome do arquivo 1803000001.pdf

Quando houver mais de uma matrícula, indicar o número do Protocolo-número da matrícula 
1803000001-1234.pdf / 1803000001-5678.pdf

O nome do documento
devera ser assinado com o
Protocolo.
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OFÍCIO

Importante!

Quando um pedido conter
mais de uma matricula,
renomear o arquivo no
seguinte formato
NºProtocolo-Matricula
(Obs: Não usar espaço entre
o NºProtocolo o hifén (-) e a
Matricula)
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Assinador Digital ARISP

Os dados do atributo somente são aplicados em documentos cuja nomenclatura seja o protocolo da ARISP.

Exemplo: do nome do arquivo SPH19050000011D.PDF
Quando houver mais de uma matrícula, indicar o número do protocolo-número da matrícula 
SPH19050000011D-1234.pdf / SPH19050000011D-5678.pdf

O nome do documento
devera ser assinado com o
Protocolo.
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Importante!

Quando um pedido conter
mais de uma matricula,
renomear o arquivo no
seguinte formato
NºProtocolo-Matricula
(Obs: Não usar espaço entre
o NºProtocolo o hifén (-) e a
Matricula)

PENHORA ONLINE (SPH)
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Assinador Digital ARISP

ASSINANDO UMA CERTIDÃO SOLICITADA NO BALCÃO DO CARTÓRIO

O assinador permitirá a assinatura de uma certidão solicitada no balcão do cartório e 
incluirá o QRCODE, HASH e MARCA D’ÁGUA.

O cliente poderá acessar o Registradores para validar a certidão ou utilizar o leitor de 
QRCODE do celular para ter acesso a certidão validada.
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Assinador Digital ARISP

O pedido realizado no balcão do cartório poderá ser respondido no assinador com a nomenclatura      
Matricula-n°da matrícula.

Exemplo: Nome do arquivo Matricula-1234.pdf
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PEDIDO REALIZADO NO BALCÃO DO CARTÓRIO

Importante!

Na palavra Matricula usar o (M) 
maiúsculo e NÃO utilizar assento na 
letra (i)  Matricula-NºMatricula
(Obs: Não usar espaço entre o 
Matricula o hifén (-) e a NºMatricula)
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Assinador Digital ARISP

CERTIDÃO ASSINADA EM PADES
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Assinador Digital ARISP

A certidão ficará no formato digital PDF/A  com      marca d’água,     hash para consulta no site 
www.registradores.com.br/validacao e consulta através do     QRCode pelo Smart Fone Android/IOS.
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QRCode para
consulta via smart fone

Hash para consulta através do site
www.registradores.org.br
Formato: aa596df0-20b3-4e21-91d5-b8e07804b62b 

Marca d’água e
informações do solicitante.
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Assinador Digital ARISP

CERTIDÃO ASSINADA EM CADES
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Assinador Digital ARISP

Após assinatura, o documento que possuir o Atributo será exibido o Rodapé    , contendo os detalhes do 
Cartório e quem o Assinou Digitalmente.

O documento para Download do usuário será exibido nesse formato                        . 

Rodapé , contendo os
detalhes do Cartório e
quem Assinou Digitalmente
o documento.
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Qualquer dúvida, entrar em contato com nossa equipe de suporte.

Horário de Atendimento

2ª a 6ª feira, das 8h30 às 17h

servicedesk@registradores.org.br CHAT
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