
TUTORIAL
DESBLOQUEAR POP-UPS DO SEI

Seunavegadordevepermitiraexecuçãodepop-upsdoSEIpararealizar 
algumas funções, como abrir automaticamente a janela de edição
de um novo documento.

Se os pop-ups do SEI estiverem bloqueados, o sistema registrará a  
a primeira versão do documento em branco, e o usuário deverá clicar 
no ícone “Editar Conteúdo”        para abrir o editor de texto. 

Para desbloquear os pop-ups do SEI no Mozilla Firefox.

1.
Abra o navegador Mozilla Firefox  .

2.
Clique sobre o menu , localizado no canto superior direito da tela.

3.
Clique em (se o navegador não estiver 
atualizado, clique em “Opções”).



4.
Na próxima tela, localize o campo  e digite “pop”.

5.
Localize o item “Bloquear janelas popup”    e clique no 
botão “Exceções” 
Localize o item “Bloquear janelas popup”  

 .



6.
Caso o SEI não conste do rol de sites permitidos, digite https://sei.tjsc.
jus.br no campo “Endereço do site”.

7.
Clique em “Permitir” .

8.
Clique em “Salvar alterações” .

Para desbloquear os pop-ups do SEI no Chrome.

1.
Abra o navegador Google Chrome .

2.
Clique no ícone , localizado no canto superior direito da tela, para 
abrir o menu do navegador.



3.
Clique na opção “Configurações”  .

4.
Na próxima tela, localize o campo “Pesquisar nas configurações”  Na próxima tela, localize o campo “Pesquisar nas configurações”  

  e digite “pop”. 



5.
Clique no item “Configurações do site” .

6.
Na próxima tela, localize e acesse a opção “Pop-ups e 
redirecionamentos” 
Na próxima tela, localize e acesse a opção “Pop-ups e 

.

7.
Se o endereço do SEI não constar logo abaixo do item “Permitir o 
envio de pop-ups e o uso de redirecionamentos” , clique em 
“Adicionar” 
envio de pop-ups e o uso de redirecionamentos” 

. 



8.
Na janela “Adicionar um site”, digite https://sei.tjsc.jus.br.

9.
Clique em “Adicionar” .

ATENÇÃO

Caso essas orientações não sejam suficientes, solicite auxílio à(ao) TSI 
de sua unidade.
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