
 

 

Certificado de Segurança do Sistema Elo.  
 

A partir do dia 06/06/2018 o sistema Elo passou a utilizar o certificado de segurança 
Infraestrutura Brasileira de Chaves Públicas (ICP-Brasil) da cadeia V5.  Essa é a última versão 
emitida no âmbito da ICP-Brasil e está em fase de validação junto a empresas como a Microsoft. 

Até que isso ocorra, é necessário que a instalação do certificado seja feita manualmente pelo 
usuário, caso contrário, ao acessar o sítio do Elo e diversos outros sítios do Governo Federal que 
utilizam o referido certificado, serão exibidas mensagens como: certificado inválido, site não 
confiável, entre outras. 

Assim, para garantir a melhor utilização do sistema, recomenda-se a instalação das cadeias de 
certificação da Autoridade Certificadora Raiz Brasileira.  

Desse modo, siga as instruções abaixo para efetivar a instalação.  

Caso deseje obter maiores informações, visite o link http://www.iti.gov.br/noticias/indice-de-
noticias/831-e-hora-de-atualizar-para-a-cadeia-v5 

Caso enfrente problemas com o tutorial, visite http://iti.gov.br/navegadores 

 
Tutorial de Instalação da Autoridade Certificadora Raiz Brasileira. 
 

Para instalá-las acesse os seguintes links e faça download dos arquivos: 

 http://acraiz.icpbrasil.gov.br/ICP-Brasilv5.crt 
 http://acraiz.icpbrasil.gov.br/credenciadas/CERTISIGN/v5/AC_Certisign_Multipla_SSL.crt 

 

Após o download dos arquivos, siga os seguintes passos para ambos os arquivos, um de cada 
vez. 

1) Clique com o botão direito no arquivo e vá na opção “Instalar Certificado” e então em 
“Abrir”.  
 
 



 

 
 

2) Selecione a opção “Máquina Local” e clique em “Avançar” (será necessário ter permissão de 
administrador). 

 

 



 

3)  “Colocar todos os certificados no repositório a seguir” e clique em “procurar”.  
 

 
 

4) Selecione a opção “Autoridade de Certificação Raiz Confiáveis”, clique em ”OK” e então em 
“Avançar”. 
 

 
 

5) Clique em “Concluir” e Proceda com a importação. 
 



 

 
 

6) O sistema Elo estará pronto para uso. 

Observação: para realizar a importação é necessário ser administrador da máquina. 

Instalação no Firefox. 
 

Para instalação no Firefox ainda é necessário executar os passos adicionais para cada um dos 
arquivos: 

1) Dentro do browser clique em “Opções” e acesse o meu “Privacidade e Segurança”. 



 

 

2) Dentro da aba informada selecione a opção “ Ver Certificados”. 

 

3) Na janela “Certificados” clique na aba “Autoridades” e então no botão “Importar”. 



 

 

4) Selecione o arquivo, clique em “Abrir” e marque a opção “Confiar nesta CA para identificar 
sites” e clique em OK. 

 

5) O sistema Elo estará pronto para uso. 

Observação: A versão do Firefox utilizada para exemplificação do tutorial foi a (60.0.2). 

 

 


