
Passo a passo para criação de conta no Portal Gov.br para PF e PJ com certificado 
digital e atribuição de selo. 

 
• Cadastro com o certificado de pessoa física do cidadão 

• Cadastro por meio do Certificado em Nuvem 

• Como Cadastrar CNPJ no Login Único? 

• Obter Mais confiabilidade na Conta de Acesso 

• Como Atribuir o Selo Certificado Digital de Pessoa Física 

• Como Atribuir o Selo Certificado Digital de Pessoa Jurídica 

 
Conta de acesso 
Para criar uma conta de acesso, clique no botão Crie sua conta gov br na tela do https://acesso.gov.br: 

 
 

 

Cadastro com o certificado de pessoa física do cidadão 
• Ative o certificado digital de pessoal física na máquina (certificado deverá ser compatível com ICP-Brasil. 

Aceita-se as opções A1 - Máquina - e A3 - Token). Selecione opção Certificado Digital 

 

https://acesso.gov.br/


• Marque a opção Li e estou de acordo com termos de uso e clique no botão Ler Certificado Digital 

 
• Conferir CPF e Nome. Clicar no botão Avançar 

 
• Selecione a opção deseja ativar conta (email ou sms), preenche o conteúdo da opção (conta de email ou 

telefone celular) e clique no botão Avançar. 

 
• Digite o código de acesso e clique no botão Avançar 



 
• Preencha com senha escolhida e clique no botão Concluir para finalizar o cadastro. 

 
 

Cadastro por meio do Certificado em Nuvem 
• Ative o certificado digital de pessoal física conforme orientações de cada provedor de certificado em 

nuvem (certificado deverá ser compatível com ICP-Brasil). Selecionar opção Certificado em Nuvem 

 



• Selecione a opção de certificado em nuvem que deseja cadastrar conta. 

 
• Marque a opção Li e estou de acordo com termos de uso e clique no botão **Ir para ** 

 
• Conferir CPF e Nome. Clicar no botão Avançar 

 
• Selecione a opção deseja ativar conta (email ou sms), preenche o conteúdo da opção (conta de email ou 

telefone celular) e clique no botão Avançar. 

http://faq-login-unico.servicos.gov.br/en/latest/_perguntasdafaq/contaacesso.html%23id1


 
• Digite o código de acesso e clique no botão Avançar 

 
• Preencha com senha escolhida e clique no botão Concluir para finalizar o cadastro. 

 
 

Como Cadastrar CNPJ no Login Único? 
Para cadastrar o CNPJ no Login Único: 

• Cidadão deve clicar o item do menu CNPJ. 



 
• Cidadão aciona o Certificado Digital de Pessoa Jurídica ao computador (Tipo A1 - máquina - ou Tipo A3 

- Token). Clica no botão Validar informações do E-CNPJ 

 
• Cidadão confere as informações presentes no Certificado Digital de Pessoa Jurídica. Clica no 

botão Adquirir o Selo 

 
Lembrando que o certificado digital de pessoa jurídica deve ser do tipo A3 ou A1, compatível com ICP-
BRASIL, para cadastrar o CNPJ da pessoa jurídica     



Obter Mais confiabilidade na Conta de Acesso 
Consistem em qualificar as contas com a obtenção dos atributos autoritativos do cidadão a partir das bases 
oficias de governo, por meio das quais permitirão a utilização da credencial de acesso em sistemas internos 
dos clientes e serviços providos diretamente ao cidadão. 

Uso possível para o selo é o uso do nível de confiança cadastral pelos serviços para aplicar controle de acesso 
às funcionalidades mais críticas. 

Selo de Certificado Digital de Pessoa Física: Validação do cadastro do cidadão por meio da utilização de 
certificado digital de pessoal física. 
Selo de Certificado Digital de Pessoa Jurídica: Atribuição de um representante de empresa por meio da 
utilização de certificado digital de pessoa jurídica.  

Como Atribuir o Selo Certificado Digital de Pessoa Física 
• Digite o CPF na tela inicial do https://acesso.gov.br e clique no botão Avançar. 

 
• Digita a senha e clica no botão Entrar. 

 

https://acesso.gov.br/


• Cidadão deve clicar no botão Obter abaixo do Cadastro validado por certificado digital. Tem se opção 
de acessar no menu Obter Confiabilidade Cadastral e clicar no botão Obter abaixo do Cadastro 
validado por certificado digital. 

 
• Cidadão aciona o Certificado Digital de Pessoa Fisíca ao computador (Tipo A1 - máquina - ou Tipo A3 - 

Token). Clica no botão Adquirir Confiabilidade com Certificado Digital 

 
• Cidadão adquire Selo de Certificado Digital de Pessoa Física. 

 

Como Atribuir o Selo Certificado Digital de Pessoa Jurídica 
• Digite o CPF na tela inicial do https://acesso.gov.br e clique no botão Avançar. 

https://acesso.gov.br/


 
• Digita a senha e clica no botão Entrar. 

 
• Cidadão deve clicar no botão Obter abaixo do e-CNPJ. Tem se opção de acessar no menu Obter 

Confiabilidade Cadastral e clicar no botão Obter abaixo do e-CNPJ. 

 
• Cidadão aciona o Certificado Digital de Pessoa Jurídica ao computador (Tipo A1 - máquina - ou Tipo A3 

- Token). Clica no botão Validar informações do E-CNPJ 



 
• Cidadão confere as informações presentes no Certificado Digital de Pessoa Jurídica. Clica no 

botão Adquirir o Selo 

 
• Cidadão adquire Selo Certificado Digital de Pessoa Jurídica. O Selo tem nome de e-CNPJ no Login 

Único. 
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