Tutorial para Utilização de
Certificado Digital E-CPF
ICP-Brasil

ORIENTAÇÕES GERAIS
Esse tutorial visa orientar quanto aos procedimentos necessário para o bom funcionamento do uso de
certificados digitais na assinatura ou autenticação de documentos no Sistema Eletrônico de Informações (SEI).
Para tanto, duas ações serão necessárias:



Cadastro do CPF do usuário que utilizará o certificado digital.
Adicionar o SEI nas exceções de segurança do Java, na máquina do usuário.

CADASTRO DO CPF DO USUÁRIO
O cadastro do CPF é necessário, tendo em vista o vínculo do certificado digital com o CPF de seu portador, e
essa informação no SEI será utilizada para a validação do uso do mesmo.
Para fazer a inserção desse dado, deve-se seguir o seguinte procedimento:
1 – No SEI fazer o seguinte caminho pelo Menu: Administração  Contatos  Listar

2 – Na tela Contatos, busque pelo usuário que necessita dessa complementação, lembrando-se de marcar no
campo “Tipo” aquele que corresponde aos usuários de seu órgão

3 – Ao localizar o usuário, utilizar o botão Alterar Contato.

4 – Na tela de edição do contato preencher o campo correspondente ao CPF, e clicar no botão salvar.

CADASTRO DA EXCEÇÃO DE SEGURANÇA - JAVA
As ações abaixo explicitadas são necessárias ao ocorrer o seguinte erro: ao tentar assinar ou autenticar um
documento fazendo uso de certificado digital o browser apresenta a seguinte mensagem: Aplicação
Bloqueada pela Segurança do Java.
Por motivos de segurança, para poderem ter permissão de execução, os aplicativos agora devem atender aos
requisitos das definições de segurança Alta ou Muito Alta, ou fazer parte da Lista de Exceções de Sites.
Nome: Assinador Digital de Documentos
Local: https://sei.df.gov.br
Motivo: Suas definições de segurança impediram a execução de um aplicativo autoassinado.

PROCEDIMENTOS
1. Localizar no seu sistema operacional o “Painel de Controle Java” (pesquise por “Configurar Java”).
2. Na tela “Painel de Controle Java” localize a aba “Segurança”

3. Localize na aba “Segurança” o botão “Editar Lista de Sites...”

4. Na tela “Editar Lista de Sites” clique no botão “Adicionar”

5. Na próxima janela registre o seguinte endereço eletrônico: https://sei.df.gov.br , e clique em OK

6. Agora o endereço eletrônico do SEI deverá constar na Lista de Exceções de Sites do Java.

