
Manual de Instalação Certificado Eletrônico A1

 

Antes de executar a instalação do certificado é de suma 
maquina já instalado o certificad
de configurações e acessar opções da internet.

Na aba conteúdo, clicar em certificados
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Manual de Instalação Certificado Eletrônico A1

de executar a instalação do certificado é de suma importância
instalado o certificado, para isso é preciso abrir o Internet Explorer

e acessar opções da internet. 

, clicar em certificados. 

 

 

 

Manual de Instalação Certificado Eletrônico A1 

importância verificar se na 
Explorer, clicar no ícone 

 



Localizado o certificado, é preciso selecionar ele e clicar em remover.

 Após a desinstalação do certificado pode
certificado digital. 

1º - Executar o arquivo

Marcar a opção Usuário local
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do o certificado, é preciso selecionar ele e clicar em remover. 

a desinstalação do certificado pode-se dar prosseguimento a instalação do 

Executar o arquivo do certificado digital na maquina local 

 

Marcar a opção Usuário local 

 

 

nto a instalação do 



2º- Clicar em avançar

3º Nesta etapa temos 
exportável 
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Clicar em avançar 

 

3º Nesta etapa temos que colocar a senha do certificado e colocar que o certificado 

 

que colocar a senha do certificado e colocar que o certificado 



4º-Avançar 

5º- clicar em concluir
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clicar em concluir 

 

 



 

Procedimento no E-CAC para os perfis da procuração

 1 - Acessar E-CAC (https://cav.receita.fazenda.gov.br/

 2 - Clicar no link Procuração Eletrônica 

 

3 - Informar CPF/CNPJ em Dados do Procurador
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Cadastro Procuração 

CAC para os perfis da procuração 

https://cav.receita.fazenda.gov.br/) e logar 

Clicar no link Procuração Eletrônica - Cadastra Procuração 

Informar CPF/CNPJ em Dados do Procurador 

 

 



4 - Selecionar as procurações desejad
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Selecionar as procurações desejadas do eSocial e clicar em Cadastrar Procuraçãoas do eSocial e clicar em Cadastrar Procuração 

 

 



 5 - Clicar em assinar documento

 

Parâmetros do cadastro da Outorga no Questor

Outorga: Código da Outorga atribuído no módulo Gerenciador de Empresas;
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Clicar em assinar documento 

Parâmetros do cadastro da Outorga no Questor 

Outorga: Código da Outorga atribuído no módulo Gerenciador de Empresas;

 

Outorga: Código da Outorga atribuído no módulo Gerenciador de Empresas; 

 



Nome Informar o nome do Outorgado, se 
tomar qualquer decisão ou atitude em nome de quem a concede, neste caso, o outorgante.

 
*Data de Inicio Vigência e Data Fim de Vigência: neste campos informamos o período 
informado no eCac; 

 
*Grupos de Eventos: neste 
certificado a ser informado que recebeu a outorga do outorgante, passando a ser Outorgado a 
assinar os arquivos XML’s desta empresa informando o ideTransmissor o CNPJ ou CPF 
cadastrado; 

 
*Certificado Digital: Selecionar o certificado digital de acordo com os dados preenchidos 
anteriormente; 

 
*Data de Vencimento: Preenchimento automático ao informar o Certificado Digital;

Após o cadastro das Outorgas realizados no Gerenciador de Empresas, vamos até o
módulo Folha de Pagamento em Configurações 
alteramos o NOVO parâmetro Utiliza Procuração para Sim, neste momento todos os XML’s 
passam a ser assinados pelo certificado vinculado ao cadastro da outorga.

 
Para facilitar o efetivo acompanhamento da Outorga disponibilizamos um NOVO relatório 
contendo os dados da Outorga cadastrada por empresa, este relatório se encontra no módulo 
Gerenciador de Empresas na seguinte rotina: Relatórios 
mesmo pode ser acessado pelo caminho do cadastro da Outorga e com a tecla F10 projetamos 
o relatório. 

 
Explicação de outorga é o ato de consentir, dar, atribuir, transmitir, conceder, autorizar a outra 
pessoa a praticar atos em seu nome. Outorga é um termo muito utilizado nos meios forenses 
porque, para um advogado, por exemplo, tomar qualquer atitude em no
necessário que este passe para ele uma procuração dando a outorga para ele agir em seu 
nome. 
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nformar o nome do Outorgado, se refere à pessoa que tem a capacidade de 
tomar qualquer decisão ou atitude em nome de quem a concede, neste caso, o outorgante.

Data de Inicio Vigência e Data Fim de Vigência: neste campos informamos o período 

 campo deve ser relacionado os grupos que a procuração e o 
certificado a ser informado que recebeu a outorga do outorgante, passando a ser Outorgado a 
assinar os arquivos XML’s desta empresa informando o ideTransmissor o CNPJ ou CPF 

do Digital: Selecionar o certificado digital de acordo com os dados preenchidos 

Data de Vencimento: Preenchimento automático ao informar o Certificado Digital;

Após o cadastro das Outorgas realizados no Gerenciador de Empresas, vamos até o
módulo Folha de Pagamento em Configurações \ eSocial \ eSocial – 
alteramos o NOVO parâmetro Utiliza Procuração para Sim, neste momento todos os XML’s 
passam a ser assinados pelo certificado vinculado ao cadastro da outorga. 

ar o efetivo acompanhamento da Outorga disponibilizamos um NOVO relatório 
contendo os dados da Outorga cadastrada por empresa, este relatório se encontra no módulo 
Gerenciador de Empresas na seguinte rotina: Relatórios \ Cadastrais \ Outorga, também o 

o pode ser acessado pelo caminho do cadastro da Outorga e com a tecla F10 projetamos 

Explicação de outorga é o ato de consentir, dar, atribuir, transmitir, conceder, autorizar a outra 
pessoa a praticar atos em seu nome. Outorga é um termo muito utilizado nos meios forenses 
porque, para um advogado, por exemplo, tomar qualquer atitude em nome de outra pessoa, é 
necessário que este passe para ele uma procuração dando a outorga para ele agir em seu 

 

 

refere à pessoa que tem a capacidade de 
tomar qualquer decisão ou atitude em nome de quem a concede, neste caso, o outorgante. 

Data de Inicio Vigência e Data Fim de Vigência: neste campos informamos o período 

campo deve ser relacionado os grupos que a procuração e o 
certificado a ser informado que recebeu a outorga do outorgante, passando a ser Outorgado a 
assinar os arquivos XML’s desta empresa informando o ideTransmissor o CNPJ ou CPF 

do Digital: Selecionar o certificado digital de acordo com os dados preenchidos 

Data de Vencimento: Preenchimento automático ao informar o Certificado Digital; 

Após o cadastro das Outorgas realizados no Gerenciador de Empresas, vamos até o 
 Configurações e 

alteramos o NOVO parâmetro Utiliza Procuração para Sim, neste momento todos os XML’s 

 

ar o efetivo acompanhamento da Outorga disponibilizamos um NOVO relatório 
contendo os dados da Outorga cadastrada por empresa, este relatório se encontra no módulo 

Outorga, também o 
o pode ser acessado pelo caminho do cadastro da Outorga e com a tecla F10 projetamos 

Explicação de outorga é o ato de consentir, dar, atribuir, transmitir, conceder, autorizar a outra 
pessoa a praticar atos em seu nome. Outorga é um termo muito utilizado nos meios forenses 

me de outra pessoa, é 
necessário que este passe para ele uma procuração dando a outorga para ele agir em seu 



 

Acessar  o Painel de Controle do Windows e ir em Opções da Internet

 Ir até a aba avançadas em configurações
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Liberações na Maquina 

Acessar  o Painel de Controle do Windows e ir em Opções da Internet

 

Ir até a aba avançadas em configurações 

Acessar  o Painel de Controle do Windows e ir em Opções da Internet 

 

 



 

No Windows 10 não tem todos os itens, daí segue abaixo a configuração

Verificar se a URL na Produção está liberada.

Este procedimento deve ser realizado pelo TI da empresa.
URL do Web Service de envio de lotes:
https://webservices.envio.esocial.gov.br/servicos/empregador/enviarloteeventos/WsEn
viarLoteEventos.svc 
 

URL do Web Service de consulta de resultado de processamento de lotes:
https://webservices.consulta.esocial.gov.br/servicos/empregador/consultarloteeventos/
WsConsultarLoteEventos.svc
 

É importante lembrar que esses endereços eletrônicos são específicos para 
acesso aos Web Services pelos sistemas, e, ao contrário do Módulo Doméstico, não 
há uma página web com interface visual a ser usada nos navegadores.
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No Windows 10 não tem todos os itens, daí segue abaixo a configuração

 

 

Verificar se a URL na Produção está liberada.

Este procedimento deve ser realizado pelo TI da empresa. 
URL do Web Service de envio de lotes: 
https://webservices.envio.esocial.gov.br/servicos/empregador/enviarloteeventos/WsEn

URL do Web Service de consulta de resultado de processamento de lotes:
https://webservices.consulta.esocial.gov.br/servicos/empregador/consultarloteeventos/
WsConsultarLoteEventos.svc 

É importante lembrar que esses endereços eletrônicos são específicos para 
acesso aos Web Services pelos sistemas, e, ao contrário do Módulo Doméstico, não 
há uma página web com interface visual a ser usada nos navegadores.

No Windows 10 não tem todos os itens, daí segue abaixo a configuração 

Verificar se a URL na Produção está liberada. 

https://webservices.envio.esocial.gov.br/servicos/empregador/enviarloteeventos/WsEn

URL do Web Service de consulta de resultado de processamento de lotes: 
https://webservices.consulta.esocial.gov.br/servicos/empregador/consultarloteeventos/

É importante lembrar que esses endereços eletrônicos são específicos para 
acesso aos Web Services pelos sistemas, e, ao contrário do Módulo Doméstico, não 
há uma página web com interface visual a ser usada nos navegadores. 



Configurações dentro do Sistema Questor.

1º Acessar a pasta do sistema, geralmente C:nQuestor e copiar o arquivo 
capicom.dll 

 

 

 

2º Ir em C:\windows
tiver substitua 
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Configurações dentro do Sistema Questor. 

 

1º Acessar a pasta do sistema, geralmente C:nQuestor e copiar o arquivo 

 

windows\SysWOW64 e colar a capicom.dll dentro desta pasta, se já 

 

1º Acessar a pasta do sistema, geralmente C:nQuestor e copiar o arquivo 

SysWOW64 e colar a capicom.dll dentro desta pasta, se já 



 

3º Dentro da pasta C:
listar as dlls abaixo, se você não for o administrador da maquina, será necessário 
executar cada uma delas como administrador, clicando com o direito do mouse e 
marcando em executar como administrador

 

4º Dentro da pasta C:
as dlls abaixo, se você não for o administrador da maquina, será necessário executar 
cada uma delas como administrador, clicando com o direito do mouse e marcando em 
executar como administrador
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º Dentro da pasta C:\nQuestor, na aba de pesquisa digite desregistra, e ira 
listar as dlls abaixo, se você não for o administrador da maquina, será necessário 
executar cada uma delas como administrador, clicando com o direito do mouse e 

ando em executar como administrador 

4º Dentro da pasta C:\nQuestor, na aba de pesquisa digite registra, e ira listar 
abaixo, se você não for o administrador da maquina, será necessário executar 

cada uma delas como administrador, clicando com o direito do mouse e marcando em 
executar como administrador 

nQuestor, na aba de pesquisa digite desregistra, e ira 
listar as dlls abaixo, se você não for o administrador da maquina, será necessário 
executar cada uma delas como administrador, clicando com o direito do mouse e 

 

nQuestor, na aba de pesquisa digite registra, e ira listar 
abaixo, se você não for o administrador da maquina, será necessário executar 

cada uma delas como administrador, clicando com o direito do mouse e marcando em 

 



 

 

 5º Acessar em configurações

Descer o menu até o Módulo Folha de Pagamento e observar os seguintes 
itens: 

 *Versão Leiaute eSocial

 *Versão Pacote Comunicação eSocial

 *Versão Leiaute EFD Reinf

 Ao acessar o caminho

 

 

Porem com a liberação do 
necessário efetuar a troca dos parâmetros, deixando da seguinte forma:
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Acessar em configurações\opções gerais 

 

 

 

menu até o Módulo Folha de Pagamento e observar os seguintes 

*Versão Leiaute eSocial 

*Versão Pacote Comunicação eSocial 

*Versão Leiaute EFD Reinf 

caminho ira trazer as informações da seguinte forma:

Porem com a liberação do Leiaute 2.4 do eSocial com a reforma trabalhista é 
necessário efetuar a troca dos parâmetros, deixando da seguinte forma:

 

menu até o Módulo Folha de Pagamento e observar os seguintes 

ira trazer as informações da seguinte forma:  

 

2.4 do eSocial com a reforma trabalhista é 
necessário efetuar a troca dos parâmetros, deixando da seguinte forma: 



 
 
 

Obs. Sem esta alteração na hora de enviar os eventos iniciais e gerar o erro na 
área de trabalho do eSocial no questor

informado e a versão do leiaute estão de acordo com a tabela 9”
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Obs. Sem esta alteração na hora de enviar os eventos iniciais e gerar o erro na 
área de trabalho do eSocial no questor na tabela S-1000 “verificar se o evento 

informado e a versão do leiaute estão de acordo com a tabela 9”

 

Obs. Sem esta alteração na hora de enviar os eventos iniciais e gerar o erro na 
“verificar se o evento 

informado e a versão do leiaute estão de acordo com a tabela 9” 


