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APRESENTAÇÃO

Este documento foi criado pela Coordenação Geral de Planejamento Setorial com o
objetivo de auxiliar os servidores, da Advocacia Geral da União. A Advocacia Geral da
União tem parceria com a Caixa Econômica Federal, entidade certificadora que emite
certificação no padrão V2 sem custo direto para os servidores desse órgão.
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1. Tokens
Os tokens (prata ou preto) utilizados pela AGU podem ser acessados pelo software
SafeSign por meio do aplicativo “Administração de Token”.
A versão do software deve ser a v.3.0.88

1.1. Verificando a versão do Software
Caso já tenha o software instalado verifique a versão.
Acesse o aplicativo “Administração do Token”, no menu “Ajuda” clique em “Informação das
versões”.

1.2. Verificando a validade do certificado
Para verificar a validade do token acesse o aplicativo “administração do token”, clique duas
vezes sobre o token e clique duas vezes sobre o seu certificado.

1.3.Download do software
Caso a versão do software instalado não seja a 3.0.88 ou não tenha o software instalado, será
necessário fazer o download e a instalação do software.
Faça o download do Software da SafeSign na página da AGU em Certificados Digitais/Token
e solicite a instalação software à tecnologia local, caso não tenha perfil de administrador do
computador.

1.4. Alteração do PIN
Para alterar o PIN do token acesse o aplicativo “Administração de Token”

Com o aplicativo aberto insira o token e espere que o computador identifique-o. Selecione
o token e no menu “Token” clique em Alterar PIN. Será necessário saber o PIN antigo.

1.5.Desbloqueio do PIN
Após vários erros do PIN, o Token será bloqueado e para desbloqueá-lo será necessário
utilizar o PUK.
Selecione o token e no menu “Token” clique em “desbloquear PIN”. Insira o PUK e o novo
PIN do token.

1.6.Alteração do PUK
Para alterar o PUK, no aplicativo “Administração do token” selecione o token e no menu
“Token” clique em “Alterar PUK”. Para alterar o PUK será necessário o PUK antigo.

1.7.Formatar (apagar) o TOKEN
O token poderá ser formatado, contudo todos os dados e certificados que estiverem instalados
no dispositivo serão apagados e um novo certificado deverá ser solicitado.
Só formate o token nos seguintes casos;





O token esteja sem nenhum certificado; ou
O certificado gravado no token esteja vencido; ou
Não possua os números do PIN ou PUK; ou
Ter certeza que o token está com problemas.

Para formatar (apagar) o token acesse o aplicativo “administração do token”, selecione o
token e no menu “Token” clique em “Apagar token”
Após a formatação o token estará pronto para receber um novo certificado.

Na janela “Apagar token” insira o PUK antigo
(caso o PUK não tenha sido bloqueado) ou
insira um novo PUK.
Insira novo PIN e confirme-o.
Importe os certificados AC. Os certificados
deverão estar em alguma pasta para que
possam ser importados. A CGPS disponibiliza
as cadeiras de certificados na página do
Token .

! Caso não seja possível fazer o procedimento de formatação, o token pode ser devolvido,
à Coordenação-Geral de Planejamento Setorial no endereço Ed. Sede II - Setor de
Indústrias Gráficas - Quadra 6 - Lote 800 - Brasília-DF – SALA 202 C - CEP 70.610-460, e um
novo ser solicitado pelo e-mail sga.certificado@agu.gov.br se o certificado estiver com
status de “Pronto para Emissão” com os seguintes dados: Nome, CPF, Unidade de exercício
e endereço com CEP.

! Para problemas relacionados à Tecnologia da Informação, deverá ser aberto chamado
junto ao Departamento de Tecnologia da Informação pelo número 0800-942-5011.

