Ajuda do Assinador de Documentos
e-Fisco
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1 Introdução
O Assinador de Documentos e-Fisco é um componente de software que permite assinatura
digital dos documentos que serão armazenados, conferindo maior segurança ao sistema.
Tal componente foi desenvolvido sob uma tecnologia chamada Java Web Start, por isso é
necessária a instalação do Java para seu correto funcionamento.
O Assinador de Documentos e-Fisco suporta a versão 1.7 ou superior do JAVA.
Esse documento visa orientar os usuários quanto a possíveis problemas na utilização do
Assinador de Documentos e-Fisco e como obter ajuda.
A primeira verificação é se o Java está instalado na máquina, o procedimento está descrito na
seção Verificando se o Java está Instalado.
Se o JAVA está presente é necessário verificar a versão instalada é a 1.7 ou superior, o
procedimento é descrito na seção Verificando a versão do Java.
Caso o Java não esteja instalado em uma versão suportada (1.7+), o procedimento de
instalação está descrito na seção Instalando o Java.
Com o Java instalado corretamente é necessário verificar se a máquina consegue acessar o site
do e-Fisco http://efisco.sefaz.pe.gov.br. Esse procedimento é um pouco mais técnico e pode
ser necessário um acompanhamento do administrador de redes (se disponível). A seção
Verificando conectividade descreve o procedimento.
Se após as verificações de instalação e versão do Java, bem como de conectividade com o eFisco, o Assinador de Documentos falhar será necessário coletar algumas informações para
que a equipe de suporte da SEFAZ-PE possa ajudar. Este procedimento está descrito na seção
Obtendo mais ajuda.

2 Verificando se o Java está Instalado
Para verificar se o Java está corretamente instalado siga os seguintes passos:
1. No “Menu Iniciar do Windows” procure por “Painel de Controle” e clique sobre o ícone
encontrado.

2. Na barra de busca do “Painel de Controle” procure por “JAVA”.

3. Caso um ícone com a descrição “Java” apareça vá para a seção Verificando a versão do
Java.

4. Caso a busca não encontre nenhum item vá para a seção Instalando o Java.

3 Verificando a versão do Java
1. No “Menu Iniciar do Windows” procure por “Painel de Controle” e clique sobre o ícone
encontrado.

2. Na barra de busca do “Painel de Controle” procure por “JAVA”.

3. Clique no ícone do JAVA.

4. Selecione a aba Java e clique no botão “Exibir...”

5. Verifique se há alguma linha, na tabela exibida, cuja primeira coluna possua o número
1.7 ou superior e a coluna “Ativado” esteja marcada. Caso não haja versão 1.7 ou
superior listada veja a seção Instalando o Java

4 Instalando o Java
O procedimento abaixo irá guia-lo na instalação da versão mais recente do Java.
1. Acesse o site https://www.java.com/pt_BR/ e clique no botão “Download Gratuito do
Java”.

2. Inicie o Download clicando no botão “Concordar e Iniciar Download Gratuito”

3. Execute o arquivo baixado e siga o passo a passo de instalação. Caso ocorra algum
problema na instalação do Java verifique a ajuda do próprio Java em
https://www.java.com/pt_BR/download/help/

5 Verificando conectividade
O Assinador de Documentos e-Fisco interage com o site do próprio e-Fisco, para garantir essa
interação precisamos verificar a conectividade com o site http://efisco.sefaz.pe.gov.br

5.1 Acessando Site do e-Fisco
1. Primeiro vamos ver se é possível acessar o site do e-Fisco através do navegador web
(browser) de sua preferência (e.g. Internet Explorer). Digite o endereço
http://efisco.sefaz.pe.gov.br/ no navegador.

2. Você deve visualizar uma página semelhante à listada abaixo. Caso contrário contate o
administrador da rede e verifique as configurações de proxy e/ou firewall. Se preferir
veja a seção Obtendo mais ajuda.

5.2 Verificando Conectividade com Telnet
Uma maneira de verificar se o Assinador de Documentos e-Fisco acessará o site e-Fisco é
através da ferramenta “Telnet”.
Essa seção é um pouco mais técnica e talvez seja necessária a ajuda do administrador de rede,
caso esteja disponível.
A partir do “Windows 7” a ferramenta Telnet não vêm ativada por padrão para ativá-la
verifique a seção Instalando Telnet e depois execute o procedimento abaixo.
1. No “Menu Iniciar do Windows” procure por “Prompt de Comando” e clique sobre o
ícone encontrado.

2. No prompt de comando execute o comando “telnet efisco.sefaz.pe.gov.br 80” e clique
na “tecla Enter”.

3. Caso a tela fique totalmente escura (preta), ver tela abaixo, o procedimento ocorreu
com sucesso e você pode fechar a janela do prompt de comando. Caso contrário
contate o administrador da rede, informando a mensagem que foi exibida. Se preferir
veja a seção Obtendo mais ajuda.

5.2.1 Instalando Telnet
A partir do “Windows 7” a ferramenta Telnet não vêm ativada por padrão para ativá-la siga o
procedimento abaixo.
1. No “Menu Iniciar do Windows” procure por “Painel de Controle” e clique sobre o ícone
encontrado.

2. Na barra de busca do “Painel de Controle” procure por “Programas e Recursos”, então
clique no link “Ativar ou desativar recursos do Windows”.

3. Verifique se o item “Cliente Telnet” está marcado e clique no botão “OK”.

4. Agora que o “Cliente Telnet” foi instalado vá para o início da seção Verificando
Conectividade com Telnet.

6 Obtendo mais ajuda
Caso seu certificado não esteja sendo listado ou você esteja enfrentando problemas para
instalá-lo, entre em contato com a emissora de seu certificado. O site do ITI possui uma lista
das Autoridades Certificadoras da ICP Brasil neste endereço
http://www.iti.gov.br/index.php/icp-brasil/estrutura.
Caso haja mais problemas com o Assinador de Documentos e-Fisco entre em contato com o
Telesefaz pelo fone 0800-2851244 ou através do site
https://www.sefaz.pe.gov.br/Servicos/Paginas/TeleSefaz.aspx.
Para um melhor atendimento é importante coletar algumas informações sobre o ambiente
utilizado e sobre o problema encontrado. Para isso verifique os itens abaixo:
1. Execute o procedimento descrito na seção Verificando a versão do Java, capture e
envie as telas exibidas.
2. Execute o procedimento descrito na seção Verificando conectividade, capture e envie
as telas exibidas.
3. Ative o Log do Java, seguindo os passos descritos na seção Ativando Log do Java
4. Execute o Assinador de Documentos e-Fisco, capture a tela do erro, bem como o Log
da Console Java (conteúdo da janela semelhante a indicada abaixo).

5. Envie os arquivos gerados junto com a solicitação de suporte.

6.1 Ativando Log do Java
1. No “Menu Iniciar do Windows” procure por “Painel de Controle” e clique sobre o ícone
encontrado.

2. Na barra de busca do “Painel de Controle” procure por “JAVA”.

3. No Painel do Java acesse a aba “Avançado” e marque as opções “Ativar rastreamento”,
“Ativar Log”, “Mostrar Console” e clique no botão “OK”

4. Ao executar o Assinador de Documento e-Fisco, uma tela semelhante à mostrada
abaixo será exibida. Ao solicitar suporte envie o conteúdo desta janela, para ajudar na
resolução do problema.

