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1. Sobre o Sistema DECOM Digital 
O Sistema DECOM Digital (SDD) é um sistema de formação de autos digitais que permite o envio 

eletrônico de documentos no âmbito de processos de defesa comercial, bem como a visualização 

desses documentos a qualquer momento. 

A previsão para uso de estrutura tecnológica nos processos antidumping consta do artigo 58, §1º, 

do Decreto nº 8.058, de 26 de julho de 2013, que regulamenta os procedimentos administrativos 

relativos à investigação e à aplicação de medidas antidumping.  

Art. 58.  Será assegurado a todas as partes interessadas o direito de vistas 
aos autos restritos do processo. 

§ 1º As vistas das informações constantes dos autos restritos se darão 
mediante solicitação escrita, por meio de consulta aos autos do processo 
na sede do DECOM ou por acesso eletrônico. 

Posteriormente, a Portaria SECEX nº 58, de 29 de julho de 2015, regulamentou o procedimento 

administrativo eletrônico relativo aos processos de defesa comercial amparados pelo Decreto nº 

8.058, de 26 de julho de 2013 e estabeleceu que  

Art. 1º A tramitação dos processos administrativos, a comunicação de 

atos, a formação de autos e a transmissão de peças processuais 

conduzidas pelo DECOM, nos termos do Decreto nº 8.058, de 26 de julho 

de 2013, serão realizados por intermédio do SDD, regulamentado pela 

presente Portaria. 

O SDD permite ao usuário, por meio do uso de certificado digital, protocolar petições para que 

sejam iniciadas investigações originais ou revisões de medidas aplicadas, bem como participar de 

investigações das quais foi notificado como parte interessada por meio do envio de documentos 

para os autos. 

Atualmente, o SDD está programado para receber petições relativas aos procedimentos previstos 

no Decreto nº 8.058 (Regulamento Antidumping), inclusive aqueles de avaliação de escopo e de 

redeterminação. O sistema abrange as fases de petição e de processo, de modo que todos os 

pré-pleitos continuam sendo recebidos por meio do e-mail decom@mdic.gov, conduzidos, 

portanto, fora do SDD. 

Em linhas gerais, os usuários externos submetem documentos e elementos de prova por meio 

do referido sistema e os investigadores designados analisam esse material, solicitando mais 

informações, caso seja necessário, e disponibilizam seus pareceres e determinações. 

Entre as principais vantagens do SDD, pode-se listar: 

• Diminuição do uso de papeis no processo;  
 

• Agilidade no protocolo dos documentos, dispensando deslocamentos; 
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• Acesso aos autos em tempo integral, com desburocratização de processos;  
 

• Aumento e facilidade de acesso das partes e/ou dos representantes legais, pois possibilita o 
envio de documentos de qualquer estação com acesso à Internet; e  
 

• Economia considerável de recursos e tempo;  
 

Ao peticionar eletronicamente, o usuário receberá, igualmente por este meio, o número de 

protocolo correspondente sem a necessidade de se dirigir ao protocolo do Ministério da 

Indústria, Comércio Exterior e Serviços - MDIC bem como ficará desobrigado de realizar a juntada 

de papéis, já que os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos 

eletrônicos serão considerados originais para todos os efeitos legais, incluindo-se os documentos 

digitalizados. 

2. Requisitos Técnicos 

a) Requisitos mínimos para acessar o sistema 
Sistema operacional 

Necessário - Windows 7 ou superior.  

Hardware 

Mínimo: 2GB de memória RAM e 2GB de espaço livre no disco local. 

Navegadores 

Internet Explorer – versão 10 ou superior. 

Mozilla Firefox –  não recomendado, pois só funciona até a versão 51 ou inferior (versões 

recentes não habilitam o Applet do Java, não sendo compatível com o envio de 

documentos/anexos). 

Google Chrome – não recomendado, pois só funciona até a versão 44 ou inferior (versões 

recentes não habilitam o Applet do Java, não sendo compatível com o envio de 

documentos/anexos). 

Java 

Java - versão 8.60 ou superior. 

Certificado digital 

Tipo A3 ou A1 no padrão ICP-Brasil. 



Caso seja necessário adquirir um, visite a página do Instituto Nacional de Tecnologia da 
informação – ITI (http://www.iti.gov.br/certificacao-digital) para informações. O ITI é a autarquia 
federal que tem por missão manter e executar as políticas da Infraestrutura de Chaves Públicas 
Brasileira – ICP-Brasil. 

Portas de conexão 

Portas – TCP 80, 443 e 4569 liberadas. 

 

b) Configurando o computador 
Sistema operacional 

• Usuários - devem ter permissão de leitura e escrita no disco local onde está instalado o 

sistema operacional. Ex: unidade C: 

• Criação de pasta – o sistema criará automaticamente as pastas: 

➢ C:\SDD\LOGS\ - Neste local, serão criadas outras subpastas com o objetivo de 

organizar os arquivos de registros de atividade do usuário por ano e mês no formato 

“C:\SDD\LOGS\AAAA\MM” para pastas e “SDD_AAAAMM.log” para arquivos.  

▪ Por exemplo, um arquivo “SDD_201507.log” seria gravado numa subpasta 

“C:\ SDD \LOGS \2015 \07”. Este arquivo poderá ser solicitado pelo suporte 

do MDIC para análise e identificação do problema ocorrido. 

➢ C:\SDD\RECIBOS\ - local onde serão guardados os recibos dos envios de arquivos 

bem sucedidos.  

Hardware 

• Nenhuma configuração especifica necessária. 

Navegador 

• Internet Explorer (telas da versão 11)  

➢ Habilitar Java plug-in: 

1. Abra o navegador Internet Explorer e, no canto superior direito, clique no botão 

correspondente a “Ferramentas” e clique em “Opções da Internet”. 

http://www.iti.gov.br/certificacao-digital


 
 

2. Selecione a aba “Programas” e clique em “Gerenciar complementos”. 

 

 
 

3. Selecione “Java™ Plug-in SSV Helper” e clique em “Habilitar”. 



 

 
 

➢ Habilitar o SSL e TSL: 

1. Abra o navegador Internet Explorer e, no canto superior direito, clique no botão 

correspondente a “Ferramentas” e clique em “Opções da Internet”. 

 

 
 

2. Selecione a aba “Avançadas” e marque os itens listados na figura abaixo. 



 
 

➢ Habilitar o Conteúdo misto: 

 

1. Abra o navegador Internet Explorer e, no canto superior direito, clique no botão 

correspondente a “Ferramentas” e clique em “Opções da Internet”. 

 

 
2. Selecione a aba “Segurança”, clique em “Internet” e na sequência em “Nível 

personalizado”. Vá até “Exibir conteúdo misto”, dentro de “Miscelânia” e clique 

em Habilitar. 

  



 

 

 

Java (telas do Windows 7) 

• Lista de exceções - inclua os sites http://decomdigital.mdic.gov.br e 

https://decomdigital.mdic.gov.br na lista de exceções: 

 

1. Clique no botão iniciar e em seguida em “Painel de Controle” 
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2. Clique em “Programas” 

 

 
 

3. Na tela seguinte clique em “Java”. 

 



 
 

4. Selecione a aba “Segurança”, marque a opção “Alta” e na sequência edite a lista de 

exceções de sites de maneira a incluir os sites http://decomdigital.mdic.gov.br e 

https://decomdigital.mdic.gov.br. 
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• Configuração de Runtime – Ainda no “Painel de Controle Java” aberto no item anterior, 

vá até a aba “Java”, clique em “Exibir” e inclua o parâmetro de Runtime -Xmx1504M.  

 

 

 
 

 

Certificado digital 

O certificado digital deverá estar instalado e configurado.  

Para teste, acesse o site https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx e clique na 

opção “Certificado Digital” 

 

Portas de conexão 

https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx


• Verificar portas TCP – É necessário que as portas de comunicação (TCP) estejam liberadas. 

Para testar se existe bloqueio nas portas, acesse o site http://ping.eu/port-chk e clique 

sobre o IP informado (ex: 123.123.123.12), coloque a porta (80, 443 e 4569) em “Port 

number” e clique em “Go”, teste uma de cada vez.  

 

 

• Liberação das portas - caso à porta esteja bloqueada (closed), a liberação deverá ser 

feita pela equipe de Tecnologia da Informação da própria empresa ou pelo provedor de 

internet. 

 

 

 

3. Como se cadastrar no sistema  
Com o certificado digital devidamente instalado e conectado ao computador acessar a página do 

DECOM Digital (http://decomdigital.mdic.gov.br/). O SDD irá reconhecer que há um certificado 

instalado no computador e perguntará com qual certificado o usuário deseja acessar o sistema. 

O usuário, então, colocará a senha e aparecerão para ele as opções de acessar o sistema ou de 

se cadastrar no SDD. O usuário deverá, então, clicar no ícone “Não tem acesso ao sistema?”.  
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Após ler as informações contidas na tela “Como obter acesso a um processo”, deve-se clicar no 

botão “Cadastro” na parte inferior central da página e preencher os campos solicitados.  

 



 

 

Se tudo estiver preenchido corretamente, o usuário receberá mensagem de que seu cadastro foi 

realizado com sucesso.  

 

O cadastramento é passo único a ser realizado por cada usuário. Após realizá-lo, o usuário deverá 

sempre clicar em “Para acessar o sistema”. 

Para informações gerais a respeito do funcionamento e funcionalidades do SDD, o usuário deve 

acessar o “Manual do Sistema” disponibilizado na página inicial. 

4. Regras gerais de participação em processos 

a) Partes interessadas 
No âmbito de um processo, coexistirão diversos tipos de partes interessadas: peticionário, outros 

produtores nacionais, produtores/exportadores estrangeiros, importadores, governos, etc. 



Os usuários externos do SDD podem ser divididos, basicamente, entre os peticionários e as 

demais partes interessadas que foram notificadas do início da investigação. A regra geral é de 

que apenas os peticionários devem criar petições, nas quais enviarão os documentos 

pertinentes. 

• Peticionário 

Cumpre destacar que peticionário é aquele que irá solicitar, mediante petição, a abertura de 

investigação com vistas a aplicação/alteração na aplicação de uma medida de defesa comercial. 

Tendo isso em vista, o primeiro passo para se criar uma petição no SDD é clicar no botão “Criar 

petição” (indicado pelo “1” na figura abaixo) 

 

e preencher as informações constantes da “folha de rosto” da petição, as quais variarão 

conforme o tipo de procedimento selecionado pelo peticionário. Uma vez criada essa “folha de 

rosto”, o usuário deverá anexar os documentos que comporão a petição e, quando tiver certeza 

de que todos os documentos foram anexados, o usuário deverá clicar no botão “finalizar”, a fim 

de protocolar propriamente a petição. 

A partir desse momento novos documentos devem ser enviados por meio da aba “Petições” 

(explicitada pelo “2” na figura acima), onde deve-se escolher a petição em questão que se quer 

enviar os documentos. Caso a petição seja aceita e uma investigação seja iniciada novos 

documentos devem ser anexados por meio da aba “Processos” (ressaltada pelo “3” na figura 

acima). 



• Demais partes interessadas 

Incluem-se nesse rol outros produtores nacionais, produtores/exportadores estrangeiros, 

importadores, governos e outras partes eventualmente afetadas (a critério do DECOM). Devem 

participar dos processos por meio do envio de documentos, em um primeiro momento, da aba 

“Partes não habilitadas” (indicada pelo “1” na figura abaixo), uma vez que o DECOM ainda não 

examinou se tais partes serão consideradas como partes interessadas e se terão seus 

representantes considerados como devidamente habilitados. 

 

Após a habilitação dos representantes das partes consideradas interessadas, a participação 

desses representantes se dará por meio da aba “Processos” (indicada pelo “2” na figura acima), 

os usuários selecionarão o processo em questão e poderão anexar documentos. 

Cabe destacar, no entanto, que produtores/exportadores estrangeiros e importadores 

brasileiros poderão ser peticionários nos casos das revisões de medida antidumping previstas 

no Decreto nº 8.058 (nomeadamente a de alteração de circunstância e a de novo produtor ou 

exportador), bem como peticionar os procedimentos de avaliação de escopo e de 

redeterminação. 

 

b) Prazos 
Os prazos processuais, no processo eletrônico, poderão ser cumpridos até as 23h59m59s (vinte 

e três horas, cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove segundos) de seu último dia (art. 8º 

da Portaria SECEX nº 58). Entretanto, deve-se atentar que a data do protocolo é a do recebimento 

do arquivo pelo SDD e não a do seu envio e que o horário que aparecerá no comprovante de 

protocolo é o do servidor do MDIC. 



c) Tamanho e formato de arquivos  
Os arquivos aceitos pelo SDD são aqueles com extensão xlsx e pdf. Ressalte-se que é possível 

converter arquivos para os formatos supramencionados a partir de softwares gratuitos 

disponíveis na Internet. Não há limite de tamanho para o envio de arquivos, sendo, no entanto, 

a duração do envio proporcional ao tamanho do arquivo. Caso o usuário queira agilizar o envio 

dos arquivos poderá dividi-los em partes.  

Para enviar os arquivos, não é necessária a utilização de softwares de assinatura digital, uma vez 

que o próprio sistema se encarrega de apor a assinatura digital em cada arquivo enviado. De toda 

forma, caso o arquivo a ser enviado já tenha sido assinado digitalmente, não haverá 

incompatibilidade técnica, prevalecendo, no entanto, a assinatura feita pelo SDD. 

No caso de arquivos digitalizados, recomenda-se observar as orientações abaixo acerca da 

qualidade da digitalização para que o arquivo seja gerado com tamanho razoável. 

• No que tange ao tipo de imagem, ao digitalizar o documento o usuário deve escolher a 

opção “tons/níveis de cinza” ao invés da opção “preto e branco” (documentos de tamanho 

menores, mas com qualidade nitidamente inferior que poderá gerar incompreensão do 

conteúdo) ou “colorido” (documentos de maior tamanho, que só deverão ser enviados 

caso seja imprescindível para a compreensão do conteúdo).  

 

• Ao digitalizar o documento, o usuário também deve escolher a resolução gráfica, em 

termos de dpi/ppp (dots per inch ou pontos por polegada). Para a visualização na tela do 

computador ou para a impressão, resoluções entre 150dpi/ppp e 300dpi/ppp são 

suficientes de modo a não tornar desnecessariamente grande o tamanho do arquivo. Se o 

documento for composto por imagens, caso de catálogo de produtos, por exemplo, 

recomenda-se a maior resolução, de 300dpi/ppp. Alguns scanners poderão trazer esta 

resolução sob a denominação “qualidade mínima” ou “publicação na web”. 

 

• Os scanners atualmente utilizados dispõem das opções de gerar os arquivos digitalizados 

nos seguintes formatos: “PDF Imagem”, “PDF Imagem-Texto” ou “PDF Texto”. Não se 

recomenda o uso da opção “PDF Texto” quando da digitalização de documentos conforme 

se esclarece: 

o PDF Imagem: O arquivo PDF não terá texto pesquisável, ele conterá somente a 

imagem do documento original; 

o PDF Imagem-Texto: Este tipo de arquivo contém duas camadas, o texto 

reconhecido por OCR (do inglês, Optical Character Recognition) e a imagem original 

por cima do texto. Dessa maneira, você tem acesso ao texto reconhecido e ainda 

vê a imagem original; 



o PDF Texto: Este tipo de arquivo contém o texto reconhecido por OCR, mas não 

contém a imagem original do documento. Este procedimento não é inteiramente 

confiável, pois caberá ao programa a “tradução” do documento, o que poderá 

gerar erro e, necessariamente, a perda de fidelidade ao documento original. 

 

Lembrete: Para documento restrito que tenha versão confidencial, caso o usuário decida 

tarjar as informações confidenciais, deve-se atentar para a escolha do formato do arquivo, 

uma vez que se for escolhido o formato “PDF Imagem-Texto” ou “PDF Texto”, e não forem 

trocadas as informações tarjadas, elas poderão ser recuperadas por meio das ferramentas de 

copiar e colar de editores de texto. Desta forma, caso prefira não trocar as informações, 

sugere-se que o usuário escolha o formato “PDF Imagem”. Caso substitua as informações 

tarjadas, não há problema em enviar arquivos digitalizados como “PDF Imagem-Texto” ou 

“PDF Texto”.  
 

d) Comunicação impressa e via correio eletrônico 
Considerando que o SDD atualmente não possui módulo de comunicação, mas apenas de 

atualização dos autos, o DECOM continua enviando notificações impressas a todas as partes 

interessadas dos seguintes atos: publicação de início de investigação; publicação de 

determinação preliminar; aplicação de direito provisório; realização de audiência; publicação de 

determinação final; aplicação de direito definitivo. 

A necessidade de enviar notificações impressas decorre da obrigação do DECOM de notificar 

todas as partes dos atos acima mencionados, quer essas partes estejam habilitadas no SDD quer 

não. Desta forma, para notificar as partes interessadas que não se habilitaram no processo, é 

imperioso enviar notificações impressas.  

No entanto, cumpre ressaltar que nenhum documento ou manifestação de parte interessada 

poderá ser anexado aos autos eletrônicos do SDD sem que tenham sido enviados por meio do 

referido sistema, com o uso de certificado digital para garantir a autoria dos documentos. 

As únicas manifestações passíveis de anexação aos autos mesmo que recebidas em forma 

impressa ou por correio eletrônico são aquelas cujos remetentes não fazem parte do rol de 

partes interessadas, tais como:   

• Parte que havia sido identificada como interessa pelo DECOM, mas que deseja 

comunicar que não se considera como tal, por não haver produzido, exportado ou 

importado o produto objeto da investigação, por exemplo; e 

• Parte que foi contatada pelo DECOM para fornecer informações auxiliares à petição.  

 



e) Documentos confidenciais e restritos 
Com relação ao grau de sigilo das informações nas investigações, os documentos têm três tipos 

de tratamento: confidencial, restrito ou público.  

Os documentos deverão ser protocolados simultaneamente em uma versão confidencial, 

acessível apenas ao DECOM, e outra na versão restrita, acessível apenas às partes habilitadas 

como interessadas naquela investigação. 

Terceiros que não sejam partes interessadas terão acesso somente aos documentos oficiais 

publicados com relação à investigação, como as Circulares da SECEX e as Resoluções da CAMEX, 

disponibilizados no sítio eletrônico do DECOM (http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-

exterior/defesa-comercial), e fora, portanto, do SDD. 

Cabe esclarecer que nem sempre as partes precisam enviar documentos confidenciais, mas, caso 

enviem, sempre precisam mandar no mínimo um documento restrito com a justificativa de 

confidencialidade e com um resumo que permita às demais partes habilitadas no processo 

compreender a informação confidencial. 

Documentos de regularização da representação legal devem ser apresentados em sua versão 

restrita, ainda que algum documento possa vir a apresentar conteúdo confidencial. Nesses casos, 

os documentos que a parte considere como confidenciais deverão ser enviados para os 

respectivos autos. 

Com relação ao envio de arquivo confidencial e da sua versão restrita, cabe destacar as 

disposições do § 2º do art. 51 do Decreto nº 8.058:  

§ 2º As partes interessadas que fornecerem informações confidenciais 

deverão apresentar resumos restritos com detalhes que permitam a 

compreensão da informação fornecida, sob pena de ser desconsiderada a 

informação confidencial. 

A não apresentação de resumo ou de justificativa dá ensejo à aplicação ao §9º do art. 51 do 

Decreto:  

§ 9º Caso o DECOM considere injustificado o pedido de confidencialidade e 

a parte interessada que houver fornecido a informação se recuse a adequá-

la para anexação em autos não confidenciais, a informação poderá ser 

desconsiderada, exceto se demonstrado, a contento e por fonte apropriada, 

que tal informação é correta.  

Os documentos confidenciais devem ser marcados como tais, conforme as orientações contidas 

no §10 do art. 51 do Decreto:  

§ 10 A indicação de confidencialidade dos documentos apresentados é de 

responsabilidade da parte interessada e deverá constar de todas as suas 

páginas, centralizada no alto e no pé de cada página, em cor vermelha. 
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Por fim, cumpre ressaltar que em caso de inconsistência entre o teor do documento enviado e 

as indicações realizadas previamente no sistema pelo representante acerca do referido 

documento, prevalecerão as indicações realizadas pelo representante no SDD, conforme 

disposto no parágrafo único do art. 7º da Portaria SECEX nº 58. Deste modo, ainda que o 

documento PDF, por exemplo, contenha a indicação em vermelho e centralizada na página, se o 

usuário, ao enviar esse documento, classifica-lo como restrito, tal tratamento será dispensado a 

esse arquivo. 

 

f) Orientações gerais 

• O SDD requer a instalação de alguns programas para o funcionamento do peticionamento. O 

seu computador pode já tê-los. Ainda assim, recomenda-se seguir os passos descritos 

anteriormente para instalação ou atualização desses programas, conforme o caso. 

 

• Algumas páginas podem demorar alguns minutos para carregar, a depender da velocidade 

de conexão com a Internet ou da própria página que está sendo acessada (sobrecarga de 

usuários).  

 

• Do mesmo modo, o usuário não deve clicar diversas vezes em enviar documentos, ou fazer 

diversas tentativas de envios. Os documentos enviados também podem demorar alguns 

minutos para carregar, a depender, além os fatores citados no item anterior, do tamanho do 

arquivo. Para não sobrecarregar os autos com arquivos repetidos, o usuário deve esperar 

algum tempo, e, se verificar que os arquivos não foram carregados, o usuário deve entrar em 

contato com o Help Desk, disponível pelo telefone (61) 2027-7200. 

 

• Facilite a identificação dos arquivos e documentos a serem enviados, conferindo-lhes nomes 

que possibilitem a imediata compreensão do conteúdo. Caso se trate de arquivos 

fragmentados, mas de mesmo tema, numere-os sequencialmente. Procure anexá-los no 

sistema na ordem correta em que, normalmente, deveriam aparecer nos autos do processo. 

 

5. Problemas frequentes e suas soluções 

a) Não consigo realizar o download de documentos do SDD no Internet Explorer, o que 

faço? 
Quando o Internet Explorer não realizar download dos anexos do processo, será necessário 

efetuar o seguinte procedimento: 

1. Abra o navegador Internet Explorer e, no canto superior direito, clique no botão 

correspondente a “Ferramentas” e clique em “Opções da Internet”. 



 

2. Selecione a aba “Avançadas”, clique em “Redefinir” e, na janela que se abrirá, marque o 

“check box” “Excluir configurações pessoais”. Clique novamente em “Redefinir” e Reinicie o 

computador para que a configuração seja aplicada. 

 

 
 

Após o processo, realizar a ativação do 

Java no gerenciador de complementos 

do Internet Explorer conforme 

explanado no item “Configurando o 

computador” 

 



b) Ao enviar documentos, em status apresenta a mensagem “Erro de transmissão”, como 

resolver? 
Este erro ocorre quando há algum bloqueio no 

computador do usuário ou na rede em que o usuário 

está inserido. Cumpre relembrar que, para realizar o 

envio de documentos, é necessário que as seguintes 

portas estejam liberadas no firewall: 80, 443 e 4569.  

Consulte a equipe de tecnologia de sua empresa para 

verificar se as referidas portas se encontram bloqueadas.  

 

c) Ao acessar o SDD apresenta uma tela com a pergunta “Deseja executar esta aplicação” 

o que faço? 
Esta caixa de diálogo 

representa a aplicação com 

certificado válido de 

autoridade confiável 

apenas perguntando ao 

usuário se deseja executar 

essa aplicação. Marque o 

check box “Não mostrar 

novamente para 

aplicações do editor e local acima” e clique no botão “Executar”. 

 



d) Uma tela de Advertência de Segurança informando “a execução dessa aplicação pode 

ser um risco à segurança” estou em perigo? 
Não. Esta mensagem 

apenas avisa que o 

certificado usado para 

identificar esta aplicação 

expirou. Nesses casos, é 

seguro marcar a opção "Eu 

aceito o risco e desejo 

executar esta aplicação" e 

clicar em "Executar". 

 

e) No Internet Explorer ao clicar para acessar o sistema é apresentado a mensagem “O 

site recusou-se a mostrar a página da Web” ou “Esta página não pode ser exibida”, o 

que devo fazer? 

 

 

 



Certifique-se de que seu certificado digital se encontra na máquina e verifique se ele está 

corretamente instalado, realizando testes em outros sistemas que também utilizem o 

certificado digital, tal como o Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal 

(https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx). 

f) No Internet Explorer ao clicar para acessar o sistema é apresentado a mensagem: “Há 

um problema no certificado de segurança do site”. 
Este aviso pode ocorrer se o relógio do computador do cliente estiver definido de modo a ter 

data/hora posterior à data de expiração do certificado SSL do servidor Web.  

 

 

 

O aviso também pode ocorrer por conta de determinada configuração não habilitada no 

Internet Explorer. Para habilitar siga os passos abaixo:  

1. Abra o navegador Internet Explorer e, no canto superior direito, clique no botão 

correspondente a “Ferramentas” e clique em “Opções da Internet”. 

https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx


 

 
 

2. Selecione a aba “Avançadas” e marque os itens listados na figura abaixo. 

 
 

 

6. Outras dúvidas/erros 
Caso tenham sido realizados os procedimentos solicitados e os problemas persistam, o usuário 

deverá entrar em contato com o Ministério, por meio dos seguintes canais: 

• E-mail: csti@mdic.gov.br  

• Telefone:  (61) 2027 – 7200 

O horário de atendimento é de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h (exceto feriados nacionais). 

mailto:csti@mdic.gov.br


Para agilizar a solução dos problemas, sugere-se que sejam enviados nos e-mails possíveis 

printscreens tirados das telas de erro e também o log do Java (no caso de o erro ser referente ao 

momento de envio de arquivos). 

 


