
Problema para Assinar Documentos no SEEU 

 
Objetivo é resolver problema ao tentar realizar assinatura no sistema SEEU, para usuários 
externos. 

Recursos necessários:  

* Conta de usuário com privilégios de administrador; 

* Arquivo de instalação do Java. 

* Acesso ao site https://www.java.com/pt_BR/download/ para download da versão mais recente 
do JAVA 

Procedimentos: 

1. Efetuar logon com a conta de usuário administrador local ou de rede do computador. 
2. Verificar se o equipamento está com a versão mais recente do Java, caso esteja 

desatualizado, realizar o download da versão mais nova do JAVA no site 
https://www.java.com/pt_BR/download/ e instalar no computador. 

3. Confirmado a versão mais recente do Java, ir em painel de Controle do Windows, exibir 
por:" ícones pequenos/grandes"e abrir o Java: 

 



4. 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. 

 

 
5. 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. 



 

 
6. 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” 



 

 

7. 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 
 

 



8. 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" 

 

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

 

 

 

 
 


