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INFORMAÇÕES INICIAIS PARA A RENOVAÇÃO ONLINE 

Este  manual  vai  te  ajudar  na  emissão  do  seu  e-CPF  A3  Token  por
videoconferência.

Para iniciarmos, será necessário:

- possuir uma CNH feita pós 2016 ou já ter coleta biométrica em qualquer Autoridade
Certificadora;

A  videoconferência  pode  ocorrer  por  celular  ou  computador  e  necessita  das
seguintes premissas:

- acesso à internet (navegador Chrome ou Safari);
- câmera;
- microfone;
- estar sozinho em ambiente silencioso e claro;
- próximo de uma parede clara e lisa que servirá de fundo para a foto.

2



INICIANDO O PROCESSO DA VIDEOCONFERÊNCIA

1 - Fazer o agendamento para o atendimento pelo link https://arsoluti.acsoluti.com.br/site/
emissao-online

Selecionar que possui CNH.

Digitar o voucher fornecido para a emissão e clicar em “Agendar Videoconferência”:
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2 - Completar os dados do solicitante:

Obs: Atenção com o e-mail inserido, pois as informações serão enviados por lá.

3 - Dar o ciente sobre a senha a ser gerada para emissão e revogação.

IMPORTANTE: Essa senha NÃO É A SENHA DO CERTIFICADO. 
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4 - Criar a senha conforme orientações da tela:

Sugestão de senha: Cel3Par@852963

5 - Inserir os documentos (CNH) para solicitação e clicar em “Ir para videoconferência”:
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6 - Definir se o atendimento será no exato momento ou agendado.

O “Atendimento Express” acontece de imediato, podendo levar alguns minutos de 
acordo com a fila de espera. O tempo de espera é mostrado na tela.

O agendado pode acontecer a partir do dia seguinte da solicitação, conforme horários e 
dias disponíveis no sistema.
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7 – Caso tenha escolhido a opção de agendamento, no final do processo aparecerá a 
confirmação dos dados.

Essas informações também são enviadas para o e-mail cadastrado e para o telefone 
cadastrado via whatsapp.

Obs: Escolhendo a opção de “Atendimento Express”, o processo direciona para a 
videoconferência.

8 - No e-mail recebido referente ao agendamento estará o link para acesso na sala que 
acontecerá o atendimento via videoconferência.

Durante a videoconferência haverá gravação do atendimento e confirmação de alguns 
dados, como:

- nome completo;
- CPF;
- data de nascimento;
- nome do pai;
- nome da mãe;
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EMITINDO SEU CERTIFICADO

9 – Após a finalização da videoconferência receberá um e-mail com as informações para 
emissão do certificado:
Obs: Para concluir o processo, precisará ter o Safenet instalado na máquina.
Link: https://www.celepar.pr.gov.br/Certificado-Digital/Pagina/Troca-de-Senha-ou-
Desbloqueio-do-TokenCartao

Clique no campo “Clique aqui para realizar a emissão”.
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10 – Após clicar no campo, abrirá uma nova guia e, conforme seu sistema operacional, 
clique na opção “Baixar”.

Será efetuado o download de um arquivo .jnlp, que deverá aparecer no canto inferior 
esquerdo da tela e estará salvo na pasta Downloads.

Execute o arquivo Emissor.jnlp

11 – Abrirá uma tela para preencher os campos de usuário e senha:
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Sendo que:

- Usuário: inserir os dados descritos como “Usuário de emissão” (item 9 deste manual);

- Senha: criada conforme itens 3 e 4 deste manual.

12 – Após clicar em Emitir Certificado, selecione a primeira opção e clique em “Executar”.

13 – Insira a senha PIN do dispositivo (token ou cartão) nas duas vezes que for solicitada,
selecionando a opção “Sim” em ambas.

14 – Ao final  da instalação, o Sistema apresentará a informação que o certificado foi
instalado com sucesso.
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CONFIRMANDO A INSTALAÇÃO DO SEU CERTIFICADO

Para confirmar que o novo certificado está instalado no seu token, mantenha o
mesmo plugado à máquina e abra o SAFENET; aparecerá do lado esquerdo “Certificado
Celepar”. 

1 – Ao lado direito, em cima, clique na engrenagem indicada na imagem.

2 – Nessa tela, clique em “Certificados do Usuário” do lado esquerdo.
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3  – Aparecerão os dois certificados em seu nome. Um pela Prodemge e o outro pela
Soluti.

PS.: Caso não apareça o da Soluti, entre em contato através do e-mail que você
recebeu esse manual e relate o ocorrido.

Orientamos  que  a  partir  de  agora  você  acesse  e  faça  as  assinaturas  utilizando  o
certificado novo que foi instalado no seu token.
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