
*Válido apenas para quem já 

tem um certificado digital

ONLINE OU

VIDEOCONFERÊNCIA?

RENOVAÇÕES



Exclusivo para certificados do tipo A3 

(armazenados em token ou cartão);

É necessário que o certificado a renovar esteja 

válido até o momento da efetiva renovação;

Todo procedimento é realizado pelo próprio Titular, 
sem interface com um Agente de Registro a AR

Pode ser realizado em qualquer dia e hora, 

respeitando a validade do certificado anterior.

Válido para qualquer tipo de certificado (A1 ou A3)

O certificado anterior do Titular pode estar vencido;

O procedimento é realizado por um Agente de 

Registro da AR e com o Titular do certificado digital, 

por videoconferência;

Agendamento prévio entre o Titular e o Agente de 

Registro da AR.

Online Videoconferência

Diferenças
Saiba quais são as principais

diferenças entre a 

renovação Online e 

por videoconferência. 



Ter biometria coletada na ICP-Brasil (titular que 

emitiu um certificado após Fevereiro/2018)

Ter em mãos um token ou cartão, com a senha PIN, 

para armazenar o certificado;

O certificado anterior precisa estar válido até o 

momento da renovação;

Estar de posse de um computador para realizar o 

processo;

Não ter ocorrido alteração dados na Receita 

Federal após a coleta biométrica

Ter biometria coletada na ICP-Brasil (titular que 

emitiu um certificado após Fevereiro/2018)

Ter em mãos um token ou cartão, com a senha PIN, 

para armazenar o certificado (em casos de 

certificados A3);

Estar de posse de um computador, com microfone 

e câmera, para realizar o processo;

Não ter ocorrido alteração dados na Receita 

Federal após a coleta biométrica.

Online Videoconferência

Requisitos
Saiba quais são os requisitos 

para poder renovar seu 

certificado digital nas 

modalidades online e 

por  videoconferência.



Online Videoconferência

Valores

R$110,00 R$99,00

*Pagamento através de boleto 
bancário ou cartões de crédito.

*Pagamento através de boleto 
bancário ou cartões de crédito.

Aproveite os valores 

promocionais para  

advogados e advogadas  

de Goiás. 



Acesse: casag.certdata.com.br


