
 

Como abrir arquivo P7S
Os arquivos com extensão P7S possuem o arquivo PDF que foi assinado e 

a assinatura eletrônica unidos em um único arquivo, e para que possa ser 

lido, precisa ser aberto em um programa que consiga separar essas duas 

informações para que seja possível ter acesso ao documento PDF em um 

leitor de PDF padrão que já deve possuir em seu computador (ex: Adobe 

Reader). 

Orientações para abertura de arquivo P7S

Programa recomendado: 

https://signer.bry.com.br/baixar.php

Após a instalação, o programa abre conforme demonstrado nas 

telas a seguir: 
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Após ele validar a assinatura na coluna verificação, clique 2x sobre o nome 

do arquivo para exibir o relatório e opções de exportação.

Selecione a opção “ARQUIVO ORIGINAL”
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Indique a pasta onde deve ser salvo o PDF que foi assinado, e pronto, o 

arquivo estará salvo nessa pasta para ser aberto em um leitor pdf 

convencional que possua em seu computador.

OBS: Esse PDF que abrirá 

P7S a assinatura fica anexada ao PDF porém separada dele, portanto o 

documento só tem valor legal quando no formato P7S. 

Mas a exportação serve para que o cliente possa consultar o conteúdo que 
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