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Procedimento para realizar o Licenciamento e assinar as declarações 

digitalmente. 

      1- Licenciamento: 

Acesso com Certificado Digital  

Tipo: e-CNPJ ou e-CPF. 

Modelos: A3 (Cartão), A1 (Arquivo) ou Token. 

Para acessar com um e-CNPJ: pode-se utilizar o e-CNPJ da empresa que se quer 

licenciar ou do escritório contábil responsável pela empresa incluso na Receita Federal 

do BRASIL (RFB) como responsável por esta no cadastro da mesma. 

Para acessar com um e-CPF: pode utilizar um e-CPF somente o sócio (ou sócios) da 

empresa que se quer licenciar ou o contabilista incluso como responsável pela empresa 

no cadastro da mesma na Receita Federal, assim como os servidores públicos 

municipais cadastrados, Escritórios Regionais e Postos da JUCESP.  

          Para efetuar alteração cadastral para incluir contabilista/escritório contábil responsável    

          pela empresa verifique no site da Receita Federal no endereço :  
http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-nacional-de-
pessoas-juridicas-cnpj/solicitacao-de-atos-perante-o-cnpj-por-meio-da-internet/alteracao-

de-dados-cadastrais-de-matriz-ou-filial 
 

          2- Configuração da Máquina:  

          Para realizar o Licenciamento e assinar as declarações, deve-se usar um computador   
          que esteja com perfil de administrador ou se estiver com um usuário logado na máquina,    

          este usuário deve estar com perfil de administrador. 
 

        3- Navegador: Somente Internet Explorer. 

Obs.: Quando começar a fazer seu licenciamento, só é possível finalizá-lo ou cancelá-lo 

usando o Internet Explorer e o mesmo certificado que deu origem a esse licenciamento / 

protocolo.  

 

         4- Java:       

           O Licenciamento utiliza o programa Java 32 bits. 
           Caso sua versão ainda tenha o nível de segurança “Médio”, utilizar esta opção. 

           Caso não tenha o nível “Médio”, deve-se utilizar o nível “Alto” e adicionar o  
           endereço do licenciamento em “Lista de Exceções de Sites”          
             

     Endereço do Licenciamento: http://www.sil.sp.gov.br   

    Para adicionar o endereço do Licenciamento no Java na “Lista de Exceções de Sites”,    

    pode-se clicar no menu iniciar do Windows>Painel de Controle>Programas>Java   

    (Clicar duas vezes no ícone do Java). 
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Clique na aba “Segurança”  

 

 

Clicar em Editar Lista de Sites : 
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Clique em Adicionar : 

 

 

Na linha, adicione o endereço http://www.sil.sp.gov.br e clique em Ok. 
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Clique em Continuar: 

 

Acessar o Licenciamento. 

 

Quando for preencher e assinar as declarações digitalmente, na mensagem abaixo 

selecionar “ Eu aceito o risco e desejo executar este aplicativo”  e clique em Executar. 

 

 

 

Após responder esta mensagem o Java irá baixar vários arquivos na pasta SDK-WEB 

no computador do usuário. 

 

Obs.: Caso não apareça esta mensagem, verifique novamente: 

 

1- Se a máquina ou seu usuário estão com perfil de Administrador.  

2- Se não há nenhum bloqueio de Rede / Firewall nas url´s ou arquivos que o 

Licenciamento baixa na máquina. 

3- Se o Java está funcionando corretamente. 
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5- Problemas com Certificados na assinatura das declarações: 

 

Caso apareça alguma mensagem de erro na assinatura das declarações  é necessário 

reconfigurar seu certificado, clicando em aqui no Link abaixo : 

“ As declarações prestadas serão assinadas digitalmente. Para configurar 

a origem do seu certificado digital clique  aqui.” 
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Na tela de Configuração da Applet, seguir os itens A ou B, conforme modelo do seu 

certificado. 

 

 

A- Caso esteja utilizando o certificado tipo A3 - Cartão ou Token: 

 

Selecionar a opção Microsoft CAPI e dar Ok. 

Se essa opção não estiver disponível é devido a algum erro ou falta de permissão da 

máquina ou Rede/Firewall que ocorreu quando o Applet do Java tentou fazer o download 

dos arquivos do Licenciamento. 

Recomendamos checar as permissões da máquina, Rede/Firewall ou tentar por uma 

outra máquina. 
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B- Caso esteja utilizando o certificado tipo A1 - Arquivo: 

 

Selecionar a opção Arquivo PKCS#12. 

Ativará o campo “Procurar”, neste campo, escrever  .PFX e clicar em “Procurar” 

Encontrar o caminho onde o seu certificado está instalado e marcar esse caminho, 

após isso, clique em ok, caso não peça para digitar a senha do certificado clique 

novamente no botão “ Confirmar “ e digite a senha do certificado.  
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