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Manual do Autenticador/Assinador 

Versão 1.1 - 06/02/2017 

 

I - O que é 

O Autenticador/Assinador de Documentos, desenvolvido pela SEFAZ-PI, é um 

aplicativo para assinatura e validação de assinaturas digitais em documentos, 

desenvolvido com base na legislação brasileira de certificação digital através da 

legislação da Infra Estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). 

Com ele será possível: 

 Autenticar o usuário para acesso à e-AGEAT; 

 Assinar qualquer tipo de arquivo utilizando certificados digitais; 

 Assinar documentos em lote; 

 Verificar a autenticidade das assinaturas digitais, incluindo a consulta das 

listas de certificados revogados. 

 

II - Download e instalação do Autenticador/Assinador de Documentos 

Para download e instalação do Autenticador/Assinador de Documentos da SEFAZ-PI 

siga os passos descritos a seguir. 

a) Entre no sítio da Agência Virtual de Atendimento – e-AGEAT na internet 

(http://webas.sefaz.pi.gov.br/eageat). O sistema exibirá a tela a seguir. Clique 

sobre o botão Download do Assinador. 

 

 

Imagem 1 

 

b) Indique a versão do aplicativo Java instalado na máquina (imagem 02). 

http://10.2.3.94:9001/credenciamento/jsp/credenciamento/solicitarSenha.jsf
http://webas.sefaz.pi.gov.br/eageat
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Imagem 2 

c) Clique sobre o botão Download (imagem 03). 

 

 

Imagem 3 

d) O sistema irá preparar o assistente de instalação. 

 

 

Imagem 4 

e) Na tela seguinte, clique em Avançar para dar início ao processo de instalação. 

 

 

Imagem 5 

http://10.2.3.94:9001/credenciamento/jsp/credenciamento/solicitarSenha.jsf


 Manual de Orientações da e-AGEAT  

3 
 

f) Selecione a pasta de destino. A sugestão exibida deverá ser mantida. Clique 

em Avançar. 

 

 

Imagem 6 

 

g) Mantenha as quadrículas Criar uma pasta de Menu Iniciar e Crie atalhos para 

todos os usuários selecionadas, como mostra a imagem a seguir. Clique em 

Avançar. 

 

 

Imagem 7 

h) Aguarde a extração de arquivos. 

 

http://10.2.3.94:9001/credenciamento/jsp/credenciamento/solicitarSenha.jsf
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Imagem 8 

 

i) Clique no botão Terminar quando o processo for finalizado. 

 

 

Imagem 9 

 

III - Como acessar os serviços restritos da e-AGEAT 

Após a instalação do Autenticador/Assinador de Documentos, o acesso ao ambiente 

restrito da Agência Virtual de Atendimento deverá ser realizado através do ícone da 

e-AGEAT criado na área de trabalho do Windows. 

http://10.2.3.94:9001/credenciamento/jsp/credenciamento/solicitarSenha.jsf
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O sistema será ativado na barra de tarefas e abrirá o sítio da e-AGEAT na internet. O 

usuário deverá clicar sobre o banner Certificado Digital. 

 

Imagem 10 

 

Selecione o certificado digital e insira a senha correspondente. 

 

 

Imagem 11 

http://10.2.3.94:9001/credenciamento/jsp/credenciamento/solicitarSenha.jsf
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Imagem 12 

Uma vez validado, o usuário será conduzido aos serviços restritos da e-AGEAT. 

 

 

Imagem 13 

 

O acesso poderá ocorrer ainda através do ícone criado na barra de tarefas do 

Windows, da seguinte forma: 

a) Clique com o botão direito do mouse no ícone  localizado na área de 

notificação situada à direita da barra de tarefas do Windows (imagem 14).  

 

b) Selecione a opção correspondente – Abrir e-AGEAT – e realize o acesso ao 

sítio da e-AGEAT na internet. 

 

Imagem 14 

O usuário será conduzido para a página da e-AGEAT na internet e deverá clicar 

sobre o banner CERTIFICADO DIGITAL, conforme exibido na imagem 10. Deverá ser 

http://10.2.3.94:9001/credenciamento/jsp/credenciamento/solicitarSenha.jsf
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selecionado o certificado digital (imagem 11) e informada senha para 

autenticação no sistema (imagem 12). 

 

IV – Como atualizar a versão do assinador 

Uma vez tendo uma versão do Autenticador/Assinador de Documentos da SEFAZ-PI 

instalada em sua máquina, a necessidade de atualização será informada sempre 

que o usuário tentar acessar a e-AGEAT e houver uma nova versão disponível.  

 

Imagem 15 

Neste caso, a atualização iniciará automaticamente assim que o usuário clicar no 

botão OK. 

 

Imagem 16 

 

 

Imagem 17 

http://10.2.3.94:9001/credenciamento/jsp/credenciamento/solicitarSenha.jsf
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Imagem 18 

 

 

Imagem 19 

 

V – Desinstalação 

a) Para desinstalar o aplicativo, clique sobre a opção Assinador e Autenticador de 

Documentos – SEFAZ-PI – Desinstalador, localizado no menu Iniciar do Windows. 

 

http://10.2.3.94:9001/credenciamento/jsp/credenciamento/solicitarSenha.jsf
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Imagem 20 

b) Na tela de desinstalação, clique sobre o botão Avançar. 

 

Imagem 21 

 

c) O sistema iniciará o processo de desinstalação do Autenticador/Assinador de 

Documentos. Aguarde até sua finalização. 

http://10.2.3.94:9001/credenciamento/jsp/credenciamento/solicitarSenha.jsf
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Imagem 22 

 

d) Uma vez finalizado, clique sobre o botão Terminar. O processo estará concluído. 

 

Imagem 23 

 

http://10.2.3.94:9001/credenciamento/jsp/credenciamento/solicitarSenha.jsf

