
Manual para Criar um Assinatura digital ICP 

 

 

     A ICP Brasil foi criada em 2001 por meio da Medida Provisória 2.200-2 para 

viabilizar a emissão de certificados digitais no país. Ela é formada por uma cadeia 

hierárquica de órgãos que identificam, de forma virtual, pessoas físicas e jurídicas. 

Dessa maneira, os documentos com assinatura digital podem ter a mesma 

validação que aqueles impressos em papel. 

      A Lei 14.063/2020, que visa facilitar e ampliar o uso de assinaturas eletrônicas 

em procedimentos e interações que envolvam o poder público. As regras da Lei 

14.063/2020 se aplicam apenas a interações entre pessoas físicas ou jurídicas e 

órgãos do poder público (excetuando-se processos judiciais), bem como interações 

entre entes públicos distintos e dentro de um ente público específico. Ou seja, tais 

regras não se aplicam a relações estritamente privadas. 

 

Primeiro passo – Acesse o site 

• Abra a no https://www.gov.br/pt-br; 

• Ao lado direito da tela, você verá o título “Criar sua Conta 

gov.br;”, Figura1 

 

 

 

 

https://www.gov.br/pt-br


 

Figura 1 

 

 

 

 

• e logo abaixo um campo de preenchimento escrito “Número do 

CPF“; 

• Digite seu CPF e clique em “Continuar “; figura2 

 

 



 

Figura 2 

 

Segundo passo – Faça o processo de confirmação 

• Selecione a opção “Li e estou de acordo com o Termo de Uso 

e Política de Privacidade”; 

• Selecione a opção “Não sou um robô” e clique em “Continuar”. 

 

 

 



 

Figura 3 

 

 

 

Terceiro Passo – Realize o processo de reconhecimento 
facial (ou o processo de reconhecimento através da 
conta em um banco / ou confirmação de dados) 

• Primeiro, você precisará baixar o aplicativo gov.br no seu celular; 

• Depois de instalado, abra o aplicativo e clique no botão “Ler QR 

Code”,  

• Depois vá novamente para o portal no seu computador e clique 

no botão azul do lado direito da tela escrito “Gerar QR Code”. 

• Faça a leitura do QR code através do leitor do aplicativo. 

 

https://bhtechinformatica.com.br/app-gov-br-baixar-instalar/


 

Figura 2 

 

 

• Caso você não tenha como realizar esse processo através do 

aplicativo, clique no botão escrito “Não tenho celular”. 

• Através dessa opção o cadastro só poderá ser realizado através 

do seu banco. Mas não se preocupe, o portal gov.br não terá 

acesso aos seus dados bancários, apenas ao seu CPF. 

 

 

 



• Se você também não quiser realizar o cadastro dessa maneira, 

clique no botão ao lado direito escrito “Tentar de outra forma”. 

Aparecerá uma tela em que você terá que confirmar alguns 

dados pessoais.  

Quarto passo – Valide o seu cadastro 

• Você precisará validar o cadastro inserindo seu número de 

telefone ou e-mail para o recebimento de um código de 

verificação. Mas atenção, o número de celular ou endereço de e-

mail que você fornecer para realizar esse processo será 

permanente. 

 

 

 

 

Quinto passo – Cadastre a sua senha 

• Agora você precisará cadastrar a sua senha seguindo as 

seguintes especificações: Ter no mínimo 8 caracteres e no 

máximo 70; ter letra maiúscula e minúscula; ter números; e ter 

símbolos (ex:@#$); 



 

 

Sexto passo – Conclua o cadastro no site do governo 

• Por fim, aparecerá uma mensagem de “Parabéns” especificando 

o nível da sua conta. Clique no botão “Concluir” e pronto! Seu 

cadastro estará finalizado com sucesso e você acaba de criar 

conta gov.br para utilizar os serviços oferecidos. 

 

 

• No entanto, quando você terminar e voltar a acessar o portal, 

será necessário realizar um novo processo de confirmação 

através do seu endereço de e-mail. Informe o seu e-mail e 

depois insira o código de verificação no campo solicitado. 



Criar a Assinatura Digital 

 Após criar o cadastro no gov.br, e já estando com aplicativo do 

gov.br instalado no seu celular vamos ao passo para fazer a 

assinatura digital. 

 

 

Acesse o link; 

https://assinador.iti.br/assinatura/index.xhtml 

OBS: caso voce não esteja logrado no site gov.br ele ira direcionar para a pagina  

 

 

 

Uma vez logrado entrar na página, voce será redirecionado para a pagina 

De anexo dos documentos. 

 

https://assinador.iti.br/assinatura/index.xhtml


 

 Para fazer a assinatura digital  

Arraste o arquivo PDF para o local indicado e/ou clicar no Botão escolher 

arquivo, imagem abaixo 

 

 

 

 

Vai abrir o PDF escolhido, uma vez aberto o arquivo, escolha o local 

correto onde ficara a assinatura;   

 



 

 

O proximo passo clicar no Botão “Assinar Digitalmente” Vai abrir a pagina 

abaixo e clicar Clica em “usar Gov.BR”. 

 

 

 

O proximo passo clicar voce recebera uma mensagem sms e/ou o codigo 

no aplicativo gov.br, esse codigo voce cola na opção “Código ” e clica no 

Botão “Autorizar” 



 

O proximo passo é so clicar em “Baixar Arquivo assinado” 

 

 

 

 

 


