
Manual de utilização do arisp



Inicialmente deve ser feito o download do programa no link abaixo.

http://www.arisp.com.br/assinador/setup/AssinadorARISP.exe

http://www.arisp.com.br/assinador/setup/AssinadorARISP.exe


Após feito o download do programa, deve clicar sobre o arquivo para iniciar a instalação.

Clicar em executar e aguardar a instalação.

Clicar em executar



Clicar em avançar.

Clicar em avançar



Clicar em avançar.

Clicar em avançar.



Clicar em Avançar.

Clicar em Avançar



Clique em Avançar.

Clicar em Avançar



Clique em Instalar.

Clique em Instalar



Desmarque a opção “Abrir Assinador Digital ARISP”, em seguida clique no botão
“Concluir”

Clicar em concluir

Desmarque esta opção.



Após finalizar a instalação, o sistema irá criar um ícone do Assinador digital ARISP na área de
trabalho.Localize o ícone e clique com o Botão direitodo mouse no ícone.O mesmo irá exibir
a tela abaixo, então clique em “Executar como Administrador”.

Clicar em Executar
como administrador



A seguir informe o nome de quem irá utilizar o Assinador Digital ARISP e clique no
botão“Salvar”.

Insira aqui o seu nome

Após preenchido
o nome clique em
salvar



Na primeira utilização, deve selecionar o certificado a ser utilizado clicando em “Selecionar
Certificado”, logo após selecione o certificado na lista e clique em “Selecionar”.

Clique em Selecionar
Certificado

Selecione o certificado
que deve aparecer nessa
lista

Selecionado o certificado,
clique em Selecionar



Após escolher o certificado que irá utilizar, basta localizar a pasta em que salvou o
documento que será assinado e logo em seguida localizar o documento e clicar duas vezes
sobre o mesmo para que desça para a listagem de documentos a serem assinados,
conforme demonstração abaixo

Selecionar a pasta
onde estão

localizados
os arquivos

a serem assinados

Clicar duas vezes
sobre o arquivo para 
ele ir para a lista de
documentos a serem
assinados

Lista de documentos
a serem assinados
Digitalmente.



Selecione os documentos a serem assinados e clique em “Assinar Digitalmente”.

Selecione os
documentos
a serem
assinados.

Após selecionados os
documentos clique em
Assinar Digitalmente



Com o documento selecionado, localize o botão Assinar Digitalmentee clique. Mantenha a
opção Salvar os arquivos na mesma pasta de origem dos selecionados e clique em “Assinar
Digitalmente”.

Clique em Assinar Digitalmente



Será solicitado a senha do token. Validada a senha, o arquivo assinado estará na mesma
pasta do arquivo original com o ícone do assinador Arisp.

Caso prefira um tutorial em vídeo, o site da OAB PR disponibilizou 2 vídeos.

1-Instalando o Arisp

https://www.youtube.com/watch?v=jtX5CvocETQ

2- Utilizando o Arisp

https://www.youtube.com/watch?v=2VFOD_a4Wro

https://www.youtube.com/watch?v=jtX5CvocETQ
https://www.youtube.com/watch?v=2VFOD_a4Wro

