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PROBLEMAS COM O JAVA 
O assinador não executa: 

1. Verifique se o Java está instalado no computador. 

Versão do Java sob o menu Iniciar do Windows - Java 7 Update 40 (7u40) e versões 
posteriores 
A partir do Java 7 Update 40, você pode localizar a versão do Java por meio do menu Iniciar do Windows. 

1. Abra o menu Iniciar do Windows 
2. Clique em Programas 
3. Localize a listagem do programa Java 
4. Clique em Sobre o Java para ver a versão 

 

Versão do Java no Painel de Controle do Java - Windows e Mac 
A versão do Java pode ser encontrada no Painel de Controle do Java. 

1. Localizar o Painel de Controle do Java no Windows 
Localizar o Painel de Controle do Java no Mac 

2. Na guia Geral no Painel de Controle do Java, a versão está disponível na seção Sobre. 
Aparecerá uma caixa de diálogo (após um clique em Sobre ) mostrando a versão do Java. 

 
 

 
 

Versão do Java em Programas do Windows 

A(s) versão(ões) mais atual(is) do Java disponível(eis) no sistema será(ão) listada(s) como Java 8 com um 
número de Atualização associado (por exemplo: Java 8 Update 111). As versões anteriores podem ser listadas 
como Java(TM), Java Runtime Environment, Java SE, J2SE ou Java 2. 

https://www.java.com/pt_BR/download/help/win_controlpanel.xml
https://www.java.com/pt_BR/download/help/mac_controlpanel.xml


Windows 10 

1. Clique no botão Iniciar do Windows 
2. Percorra os aplicativos e programas listados até que veja a pasta Java 
3. Clique na pasta Java e Sobre o Java para ver a versão do Java 

Windows 8 

1. Clique com o botão direito do mouse na tela no canto inferior esquerdo e escolha o Painel 
de Controle no menu pop-up. 

2. Quando o Painel de Controle aparecer, selecione Programas 
3. Clique em Programas e Recursos 
4. A(s) versão(ões) instalada(s) do Java é(são) listada(s). 

Windows 7 e Vista 

1. Clique em Iniciar 
2. Selecione Painel de Controle 
3. Selecione Programas 
4. Clique em Programas e Recursos 
5. A(s) versão(ões) instalada(s) do Java é(são) listada(s). 

 

 

2. O antivírus está bloqueando a aplicação: 

Os antivírus Karpesky e Avast geralmente bloqueiam aplicações em Java (e com certificado 

digitais), com isso o usuário deverá verificar no programa se o assinador ou endereço dele 

estão bloqueados e assim ele deverá fazer a liberação para poder assinar os documentos no 

SEEU.  

3. A aplicação está sendo bloqueada pelo Java (geralmente para o Windows 7): 

A. Com o Java está instalado no computador, ir em painel de Controle do 

Windows, exibir por:" ícones pequenos/grandes"e abrir o Java:  

  



B. Com o Java aberto, ir na aba “Segurança”, clicar em “editar lista de sites...”, na 

janela nova que abrir, clicar em "adicionar" e acrescentar os sites 

"https://seeu.pje.jus.br/seeu/"e "https://www.tjpr.jus.br/" a lista de exceções.  

 

C. Após adicionar os 2 sites a lista de exceções, ir na aba “Geral”, clicar em 

“Definições” e na nova janela clicar em “Excluir Arquivos...”, selecione todas as caixas e 

clique em OK   para excluir os arquivos temporários do JAVA.  



  

D. Depois de excluir os arquivos temporários do JAVA, finalize o JAVA clicando em 

OK.  No painel de controle abra “Programas Padrão” e depois em “Associar um tipo de 

arquivo ou protocolo a um programa”  

  



 

E. Verifique se o arquivo ".jnlp" está como Programa Padrão para abrir o 

"Java(TM) Web Launcher". Caso sim, passe para o passo7. Caso NÃO , execute o 

seguinte:  

- clique em “Alterar programa”  



  

- Na nova Janela, clique em "Procurar..." , depois procure o aplicativo JAVA Web 

Launcher que deve estar em "C:\Program 

Files\Java\jre1.8.0_201\bin\jp2launcher"(pasta jre1.8.0_201 pode variar de acordo 

com a versão) clique em ABRIR e depois de OK na janela Abrir com o JAVA(TM) Web 

Launcher selecionado  

  

  

F. Volte para o Painel de controle, abra o Java novamente, na aba “Segurança” 

clique em  

"Restaurar Prompts de Segurança", na nova janela clique em "Restaurar Tudo"  



  

G. Após esses procedimentos o SEEU estará pronto para executar assinatura.  

 

4. Está aparecendo a mensagem que o Java está desatualizado: 

Quando o assinador for executado irá surgir uma janela com o JAVA e no primeiro uso do 

programa poderá aparecer um aviso devido a versão ser antiga, caso ocorra isso siga o 

procedimento a seguir. 

A. Na janela abaixo marque a opção não “Não perguntar outra vez...” e clique em 

“mais tarde”. 

 

 

 

B. Na janela seguinte do Java marque a opção “não mostrar novamente” e clique em 

executar. 



 

Pronto, agora o assinador poderá ser executado sem problemas. 

 

PROBLEMAS COM O PDF 
 

Não é possível ler o PDF: 

Verifique se o ADOBE READER está instalado no computador, com isso vá em Painel de 

Controle -> Programas -> Programas e Recursos 

 

 

Se não estiver instalado será necessário baixar o programa por este link 

https://get.adobe.com/br/reader/?promoid=KSWLH . 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://get.adobe.com/br/reader/?promoid=KSWLH


PROBLEMAS COM O CERTIFICADO DIGITAL 
1. O certificado digital não foi encontrado ou não levanta a janela do pin (senha): 

Verifique se o gerenciador do token está instalado, com isso vá em Painel de Controle -> 

Programas -> Programas e Recursos 

 

Na imagem constam o gerenciador do Safenet (token pequeno com led azul) e o SafeSign 

(token preto com tampa). 

Se o gerenciador não constar na lista será necessário instalá-lo para o token funcionar 

corretamente, com isso informe o link: https://www.certisign.com.br/duvidas-

suporte/certificado-a3-drivers para baixar os instaladores. 

 

Falha na assinatura dos documentos com o assinador do SEEUU 

1. Erro ao assinar um Documento: 

Normalmente, esse problema pode ser causado por uma falha de rede (no provedor de 

Internet, na rede TJPR, etc). Basta repetir o procedimento: serão enviados para assinatura 

somente os documentos que não tenham sido assinados corretamente anteriormente. 

https://www.certisign.com.br/duvidas-suporte/certificado-a3-drivers
https://www.certisign.com.br/duvidas-suporte/certificado-a3-drivers


 

   

 

2. O assinador do SEEU está Offline ou não baixar o assinador: 

Esse problema pode ser causado por uma falha de rede, problemas no site do SEEU ou no site 

do TJPR, com isso o usuário poderá assinar arquivo pelo assinador offline do PjeOffice ou pelo 

assinador Offline do TJPR e depois enviará o arquivo gerado com a extensão .p7s para o 

sistema SEUU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROBLEMAS COM O FIREFOX 
O Firefox não executa o arquivo assindador: 

1. No navegador poderemos configurar a execução automática do arquivo do 

assinador do SEEU: 

A. Abra o Firefox, clique nas 3 barras na parte superior direita do navegador e depois 

clique em “configurações”. 

 

 

B. Nas configurações, clique na barra de pesquisa (como na imagem abaixo) e digite 

“arquivo”. 

 



C. Vai aparecer uma lista na área “aplicativos”. 

 

D. Na coluna “tipo de conteúdo” procure por JNLP file e clique nele... 

 

E. Na coluna “ação” clique na seta que aponta para baixo e escolha a opção “usar 

Java (TM)...” e clique nela. 



 

F. Depois de selecionar o Java o arquivo JNLP ficará igual a imagem abaixo.  

 

G. Agora feche e abra o Firefox novamente. 

 Da próxima vez que for baixar e usar assinador ele irá executar automaticamente. 

 

 

 


