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A forma de emitir certificados A1 mudou! Agora passamos a chamar

de Instalação de Certificados A1 e, com isso, os Clientes com sistema

MAC OS, conseguem também, realizar o procedimento em suas

máquinas.

Para auxiliá-los quanto à instalação dos Certificados A1, criamos esse

material de apoio:

1 – Erro ao acessar o link de Instalação:

Caso o cliente se depare com a imagem abaixo:

INSTALAÇÃO | CERTIFICADO A1

Peça ao cliente que copie este link e cole no navegador: 

https://gestaoar.certisign.com.br/instalador/instalador-certisign.jnlp

Verifique também, se o pedido a ser emitido é um produto A1, pois 

essa melhoria na Instalação está disponível apenas para esses 

produtos.

https://gestaoar.certisign.com.br/instalador/instalador-certisign.jnlp
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2. Navegador não permite abrir o link para Instalação:

Verifique se o bloqueador de pop-up está desativado, muitas vezes

essa função do navegador não permite que o link seja aberto.

Clique no ícone de bloqueio de pop-up do navegador e selecione a

opção de “Sempre mostrar pop-ups de...” e após, “Concluído”,

conforme exemplo abaixo:

INSTALAÇÃO | CERTIFICADO A1

3. Erro na instalação do certificado – sistema não pode encontrar o 

caminho especificado:

Nestes casos, o cliente não possui a pasta “Desktop” dentro do usuário do

sistema operacional. Verifique através do caminho abaixo:

Este Computador > Disco Local > Usuários > Nome Usuário > Verifique se a

pasta Desktop está listada.

Caso não esteja listada:

Clique com o botão direito do mouse > Novo > Pasta > Nomeie a pasta como

Desktop;

Feito isso, peça ao Cliente realizar a Instalação novamente.
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4. Erro 401

Ocorre em tentativas de Instalação com pedidos nos status: Aguardando 

Pagamento, Aguardando Validação, Aguardando Verificação e Aguardando 

Preparação. 

→ Verifique também, com o Cliente,  se ele preencheu algum campo 

incorretamente (pedido, CPF/CNPJ ou Código de Instalação).  

O Agente deve conferir se o pedido está com status “Aprovado” e “Não Emitido” 

no GAR. 

5. Não é possível acionar o aplicativo:

Caso o cliente se depare com esta imagem:

INSTALAÇÃO | CERTIFICADO A1

❖Peça que ele 

realize os 

seguintes 

procedimentos:

A. Acesse o Painel de Controle:

B. Java:
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INSTALAÇÃO | CERTIFICADO A1

C. Na aba Geral, clique em “Definições”

D. Deixe marcado a opção de manter os arquivos temporários no

computador, e então clique em “Excluir Arquivos”.
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E. Marque as três opções e clique em “OK”.

INSTALAÇÃO | CERTIFICADO A1

F. Retorne ao Painel de Controle do Java e clique em Avançado:

Em seguida > Console Java > marque a opção “Mostrar console” e Ok.

Feitas estas etapas, oriente o Cliente para realizar a instalação novamente.
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Até a próxima!


