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1. Pré-requisitos
Para a utilização do sistema PJE faz-se necessário atender a 5 pré-requisitos básicos:
a) Sistema Operacional Windows;
b) O navegador homologado para uso do PJE Mozilla Firefox;
c) O Java JRE (Java Runtime Enviroment);
d) Assinador digital (Shodõ);
e) Softwares para uso do certificado digital;
Os tópicos a seguir têm por objetivo demonstrar a instalação dos pré-requisitos identificados
pelas letras b), c), d) e e) visto que a maioria dos computadores pessoais já funcionam com o
Sistema Operacional Windows.
É possível que o sistema PJe funcione em outros sistemas como MacOS ou Linux, no
entanto, como não há recomendação oficial eles não serão abordados nesse documento.
Caso encontre dificuldades na instalação do Mozilla Firefox, Java e/ou Shodō, você poderá
ainda utilizar o PJe Office, conforme orientação do tópico 6.

2. Instalação do Mozilla Firefox
De acordo a recomendação do PJE é possível utilizar o sistema com a versão 62.0
do Firefox ou outra versão superior de 32 bits. Para este tutorial, utilizaremos a
versão 62.0, conforme a recomendação.
Caso o seu equipamento já tenha alguma versão do navegador Firefox instalada,
você poderá testar o acesso ao PJe e não será necessário seguir os passos descritos
neste tópico.
Caso o PJe não funcione com a versão instalada em

seu

computador,

desinstale-a através do “ desinstalar um programa” do Windows e siga os passos abaixo
para instalar a versão sugerida nesse manual.
Para verificar a versão do seu Firefox, execute o software, acesse o menu “Ajuda” e escolha
o item “Sobre o Firefox”.
O primeiro passo é obter o software Mozilla Firefox versão 62.0 clicando
aqui .
Esteja certo do local onde o computador salvou o instalador do Firefox
(Firefox Setup XX.0.exe) e após o download execute o arquivo seguindo os passos descritos nas
figuras a seguir.

Figura 2.1: Primeira tela da instalação do Firefox (Clique em Avançar)

Figura 2.2: Segunda tela da instalação do Firefox (Clique em Avançar)

Figura 2.3: Terceira tela da instalação do Firefox (Clique em Instalar)

Figura .5: Atualização do

Figura 2.4: Segunda tela da instalação do Firefox (Clique em Concluir)

3. Instalação do Java e Shodō
3.1. Instalação do Java
De acordo a recomendação do PJE é necessário utilizar o sistema com o java
JRE na versão 8 ou superior.
Caso o seu equipamento já tenha alguma versão do java 8 instalada não será
necessário seguir os passos descritos neste tópico. Para verificar se o java encontrase instalado, acesse o terminal teclando

+R simultaneamente no seu teclado,

digite cmd na tela “ Executar” e clique no botão OK.
Quando abrir o terminal, digite “java -version” (sem aspas) e tecle “Enter”.
Se o java estiver instalado o terminal exibirá a versão do software, caso contrário
será exibida uma mensagem informando que o comando não é reconhecido pelo
sistema.
O primeiro passo é abrir o Mozilla Firefox

instalado

fazer o download do Java clicando aqui . Clique no botão

no tópico anterior

e

Download Gratuito do

Java , em seguida no botão Concordar e Iniciar Download Gratuito e salve

o

arquivo de instalação jxpiinstall.exe . Vá até a sua pasta de Downloads, execute o
arquivo jxpiinstall.exe para iniciar a instalação do java e siga os passos conforme
as imagens abaixo:

Figura 3.1: Primeira tela da instalação do Java (Clique em Instalar)

Figura 3.2: Segunda tela da instalação do Java (Clique em Próximo)

Figura 3.3: Terceira tela da instalação do Java (Clique em Fechar)

Para evitar erros na utilização do PJe é recomendado incluir o site do PJe na lista de exceção
do java: Clique no botão iniciar do Windows, digite java e escolha Configurar java no resultado da
pesquisa. Ao abrir o painel de controle Java, vá na aba Segurança, clique no botão Editar Lista de
Sites e adicione o endereço dos sites do PJe que você utiliza, conforme ilustrado na figura abaixo.

Figura 3.4. Configuração da exceção no painal
de controle java

3.2. Instalação do Shodõ
Acesse a página do PJe (pje.trt5.jus.br/primeirogau/login.seam) e clique no link Modo de
assinatura: Shodō. Em seguida, clique no link indicado para fazer o download, conforme ilustrado
na figura abaixo.

Figura. 3.5. Download do Shodo

Abra o arquivo baixado instalador-shodo.zip e execute o Instalador-shodo
para efetuar a instalação. Obs: Geralmente, o arquivo baixado da internet fica na pasta
Downloads .

Figura 3.6. Instalando o Shodo
Confirme as telas de instalação conforme as figuras abaixo:

Figura 3.7. Selecione o idioma

Figura 3.8. Local de destino. Clique em avançar.

Figura 3.9. Marque para criar um atalho na área de trabalho

3.10. Conclusão da instalação

Após concluir a instalação, o assinador será executado e o seu ícone será
exibido na área de notificação (ao lado do relógio do windows).

Figura 3.11. Icone Shodo
Após a instalação a página de status do assinador será aberta no

Mozilla

Firefox e possívelmente será bloqueada no navegador, conforme a imagem abaixo.
Clique no botão Avançado .

Figura 3.12. Conexão insegura
Clique no botão adicionar exceção e em seguida no

botão

Confirmar

exceção de segurança , conforme as figuras abaixo:

Figura 3.13. Adicionar exceção
Caso ocorra algum erro durante a execução do Shodō, adicione o endereço
https://127.0.0.1:9000/ na lista de exceções de sites do painel de controle java conforme explicado na
instalação do java no tópico 3.1
Na página oficial do shodō (clique aqui ) você encontrará mais

detalhes sobre as

possibilidade de configuração ou mesmo solução para erros frequentes.

4. Softwares para Assinatura Digital
Para a assinatura digital é necessário a instalação de dois tipos de software:
o driver do leitor de cartões ou do e-token e o software gerenciador. A instalação destes
dependerá da mídia onde o seu certificado digital está armazenado.
Esse manual contempla a instalação de 3 tipos de tokens. Caso o seu token
seja um deles você poderá seguir os passos para a instalação.

4.1. E-Token
No TRT da 5ª Região magistrados utilizam o chamado e- token (na cor azul,
verde ou preto), conforme ilustra a Figura 4.1.

4.1. E-Tokens utilizados no TRT5

Para esse token será necessário instalar o pacote do software gerenciador Safenet.
Antes de fazer o download do Safenet você precisa saber se o seu sistema
operacional Windows é de 32 bits ou de 64 bits. Saiba como descobrir clicando
aqui .
Para o Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 e 10 de 32 bits clique aqui para fazer o
download do Safenet correspondente.
Para o Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 e 10 de 64 bits clique aqui para fazer o
download do Safenet correspondente.
Esteja certo do local onde o computador salvou

o programa

e após

download execute o arquivo seguindo os passos descritos nas figuras a seguir.

o

Figura 4.2. Primeira tela da instalação do Safenet (Clique em Next)

Figura 4.3. Escolha o idioma "Portuguese" (Clique em Next)

Figura 4.4. Escolha "I accept ..." (Clique em Next)

Figura 4.5. Tela "Instalation Type" (Clique em Next)

Figura 4.6. Tela "Destination Folder" (Clique em Next)

Figura 4.7. Clique em Finish para finalizar a instalação

4.2. Token MORPHO
No final de 2012 o TRT adquiriu tokens do tipo Morpho, conforme ilustra a Figura 4.8, para
a emissão de certificados digitais.

Figura 4.8: Token Morpho
O primeiro passo é instalar o driver específico desse modelo de token. Faça o download dele
clicando aqui. Execute o arquivo e siga os passos, exatamente, conforme as imagens a seguir:
Esteja certo do local onde o computador salvou o programa, após o download execute o
arquivo para efetuar a instalação e confirme a instalação, de acordo com a imagem a seguir.

Figura 4.9. Instalação do driver completada

Após a instalação do driver do token será necessário instalar o software gerenciador
SafeSign. Antes de fazer o download desse programa você precisa saber se o seu sistema
operacional Windows é de 32 bits ou de 64 bits. Saiba como descobrir clicando aqui.
do Windows (32/64 bits), conforme ilustra a Figura 4.29.
Para o Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 e 10 de 32 bits clique aqui para fazer o
download do Safenet correspondente.
Para o Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 e 10 de 64 bits clique aqui para fazer o
download do Safenet correspondente.
Esteja certo do local onde o computador salvou

o programa

e após

download execute o arquivo seguindo os passos descritos nas figuras a seguir.

o

Figura 4.13. Confirme a instalação (Clique em Instalar)

4.3. Token epass 2003
Em 2018 o TRT adquiriu tokens do tipo epass 2003, conforme ilustra a Figura 4.16, para a
emissão de certificados digitais.

Para instalar o drive do token epass 2003, faça o download clicando aqui. Você também
pode colar o link http://suporte.certificainfo.com.br/ePass2003-Setup_v1.1.16.330.exe no seu
navegador de internet para baixar o arquivo de instalação.
Esteja certo do local onde o computador salvou o programa e após o download execute o
arquivo seguindo os passos descritos nas figuras a seguir.

Figura 4.17. Escolha do idioma

Figura 4.18. Tela de boas vindas. Clique em Next.

Figura 4.19. Local da instalação. Clique em Next.

Figura 4.20. Tela de opções. Clique em Microsoft
CSP e no botão Install

Figura 4.21. Tela de segurança. Clique em Instalar.

Figura 4.22. Conclusão da instalação.

5. Acesso ao PJE
Antes de acessar o PJE é necessário verificar se o assinador shodõ está em
execução na área de notificação próxima ao relógio do windows. O ícone exibido
na Figura a seguir indica que o assinador está em execução.

Figura 5.1. Icone Shodo
Ao acessar a página do PJe com o Mozilla Firefox e clicar no botão
CERTIFICADO DIGITAL será solicitado, através do Shodõ, a senha do certificado
digital

Figura 5.2. Página do PJe

Para finalizar a preparação, habilite os popups do seu navegador Mozilla Firefox.
Clique no ícone de Ferramentas e Escolha Opções .

Figura 5.3. Opções do Firefox

Na Opções do Firefox, no grupo Privacidade e Segurança, na seção Permissões
clique no botão

Exceções, e adicione o site

do PJe, https://pje. trt5.jus.br/.

Figura 5.4. Inserção do site nas exceções de bloqueio de janelas popup

A partir de agora é possível utilizar o sistema

PJE

e utilizar

recursos, desde que o seu usuário tenha as devidas permissões de acesso.

todos

os

6. PJe Office
O PJeOffice é um software disponibilizado pelo CNJ para assinatura eletrônica de
documentos para o sistema PJe. O objetivo do aplicativo é garantir a validade jurídica dos documentos
e processos, além de substituir a necessidade do plugin Oracle Java Runtime Environment no
navegador de internet e gerar maior praticidade na utilização do sistema.
Para acessar a página de download do PJe Office clique aqui, faça o download do software e, se
necessário, acesse o manual de instalação contido na página.
Ao clicar no ícone para instalação do PJE Office apresentará a seguinte tela:

Figura 5.5. Tela Pje Office, potencial de risco

Clique em avançado e em seguida apresentará a tela:

Figura 5.6. Tela Pje Office, aceitar o risco

Clique em aceitar o risco e continuar e em seguinda clique em salvar arquivo.

Figura 5.7. Tela Pje Office, salvar arquivo de instalação
O arquivo será baixado no seu computador.

Figura 5.8. Tela de instalação PjeOffice

Figura 5.9. Tela de ícone do Pje Office

7. Conclusão
É preferível que a instalação de todos os softwares seja realizada na ordem
descrita neste documento, pois após a realização de vários

testes, essa

sequência

teve o maior percentual de sucesso no funcionamento do PJE.
Os maiores

problemas

são causados

pela

incompatibilidade

entre

gerenciadores de certificados digitais. Desta forma, é recomendado que

os
seja

instalado apenas o gerenciador compatível com o seu certificado.
Em caso de falha, é recomendado desinstalar todos os programas, reiniciar o
seu computador e refazer todos os passos descritos nesse documento.

8. Orientações e manuais de todos os TRTs
Todos os regionais possuem uma página com orientações e manuais relacionados ao uso do
sistema PJe. É possível encontrar manuais de preparação de computador, manual de instalação do
Shodō, manual de instalação do PjeOffice, dicas para soluções de problemas técnicos, entre outros.
Abaixo seguem os links disponibilizados por cada Regional:
TRT da 1ª Região
TRT da 2ª Região
TRT da 3ª Região
TRT da 4ª Região
TRT da 5ª Região
TRT da 6ª Região
TRT da 7ª Região
TRT da 8ª Região
TRT da 9ª Região
TRT da 10ª Região
TRT da 11ª Região
TRT da 12ª Região
TRT da 13ª Região
TRT da 14ª Região
TRT da 15ª Região
TRT da 16ª Região
TRT da 17ª Região
TRT da 18ª Região
TRT da 19ª Região
TRT da 20ª Região
TRT da 21ª Região
TRT da 22ª Região
TRT da 23ª Região
TRT da 24ª Região

9. Links úteis
Vídeo tutorial de instalação do Shodō
Vídeo tutorial de instalação do PjeOffice
Removedor de caracteres especiais
Wiki oficial do PJe (manuais)
Como limpar o cache do Firefox
Como excluir histórico de navegação no Firefox

10. Dicas para problemas técnicos


Consulta de processos de terceiros em branco

Problema: Ao realizar a consulta de processos de terceiro a página aparece em branco.
Solução: Verifique se o seu navegador Firefox está com a versão atualizada, a partir da 62.0, caso não
esteja, atualize o navegador e realize a consulta novamente.



Erro: Não houve comunicação com o aplicativo Shodō

Problema: Ao acessar o PJE, exibe a mensagem: não houve comunicação com o aplicativo shodõ.

Figura 6.0. Tela Shodõ – não houve comunicação com o aplicativo shodõ
Solução:



Certifique-se de que o aplicativo Shodō esteja instalado em sua máquina.



Certifique-se de que o aplicativo esteja em execução, observando se seu ícone aparece ao lado
do relógio do Windows (bandeja do Windows).



Em seu navegador, acesse o endereço https://localhost:9000 e aceite a restrição de certificado
indicada. Esse passo é necessário para registrar o certificado do Shodō no navegador de forma
a permitir que o PJe se comunique com esse aplicativo.



Primeiro, verifique se o ícone do "Shodō" está sendo exibido na barra de tarefas do
Windows. Caso não esteja, execute a aplicação Shodō - Assinador Digital.



Se o problema persistir, acesse o endereço "https://127.0.0.1:9000". Caso surja algum erro de
certificado, adicione-o à lista de exceções do seu navegador.



Erro: "Nenhum driver de leitora de smartcards conhecido foi encontrado em
sua máquina."

Problema: Ao acessar o PJE apresenta o erro de que não há nenhum driver de leitora de smartcards
conhecido foi encontrado em sua máquina.
Solução: Instale o driver de leitora de smartcard (safesign / tokenadmin).
O driver para as leitoras de cartão do CSJT/TST são da marca "SafeSign": os passos a seguir serão
baseados neste driver.
1 - O driver foi baixado do site: https://www.certisign.com.br/atendimento-suporte/downloads/leitoras/
windows
2 - Na tela, baixar o driver do painel "SafeSign - Gerenciador Criptográfico" (escolher 32 ou 64 bits,
dependendo do seu Windows).
3 - Depois do arquivo baixado, executar o instalador e avançar até finalizar.
4 - Reiniciar o Windows.
5 - Tente novamente acessar o PJE utilizando o "Shodõ".
6 - Caso o Shodõ exiba a mensagem de "Nenhum driver de leitora encontrado", clique no botão
"Selecionar" para escolher o caminho do driver recém-instalado, seleciona o driver dentro das pastas
do Windows e clicar em OK (O caminho do driver instalado conforme o passo anterior fica em: C:\
Windows\System32\aetpksse.dll).



Erro: Verifique se o aplicativo Shodõ está em execução

Problema: ao acessar o PJE está informando a mensagem: “Verifique se o aplicativo shodõ está em
execução.
Solução: Adicione a exceção no seu navegador, clique em avançado e em seguida aceito os riscos e
continuar, aparecerá a tela de Bem Vindo.

Figura 6.1. Tela Pje, potencial de risco, adicionar exceção

Figura 6.2. Tela Bem Vindo Shodõ



Marque a opção forçar MSCAPI nas configurações do shodõ, em seguida realize o teste de
acesso.

Figura 6.3 Tela de configurações Shodõ



Erro: A aplicação requer o Java na versão 8

Problema: ao iniciar o shodõ, apresenta a mensagem:

Figura 6.4 Tela Java
Solução: este erro ocorre quando o micro está com a versão abaixo da 8, por favor, atualize o Java
para a versão 8 ou superior.



Erro ao assinar documentos no Pje

Problema: Se, ao assinar documentos, for apresentada mensagem com título "Aplicativo Java
Bloqueado" ou "Aplicativo Bloqueado pela Segurança do Java".
Solução: Será necessário atualizar as confgurações do Java para assinatura digital na estação de
trabalho

do

usuário.

A

atualização

poderá

ser

realizada

utilizando

o

roteiro

em

Arquivo:Procedimentos-cadeia-Certisign.pdf.



Assinador não carrega

Problema: o assinador shodõ não carrega para colocar a senha do certificado.
Solução: Realizar a troca do modo de assinatura para shodõ, provavalmente o usuário está
utilizando o PJE Office.

Figura 6.5. Tela modo de assinatura



Não foi possível realizar a autenticação: Não foi possível confirmar a identidade

Problema: Esta mensagem é apresentada quando o PJe não consegue realizar a validação dos dados
do certificado digital do usuário com os dados no banco de dados do sistema e da Receita Federal.

Figura 6.6. Tela erro para autenticação
Solução: Pode está ocorrendo divergências no cadastro do usuário, contate o suporte do TRT para
verificação.



Erro ao assinar o termo de compromisso - Cadastro de usuário

Problema: Ao realizar o cadastro no PJe, após a assinatura do termo de compromisso no botão
Assinar termo de compromisso, apresenta a mensagem: Houve um erro ao tentar verificar a assinatura
digital do documento. Por favor, tente novamente ou dirija-se ao tribunal para realizar seu cadastro.
Solução: Contate o suporte do TRT para abertura de chamado para regularização.



Cadastro para acesso a consulta pública

Problema: Ao acessar a consulta pública está solicitando usuário e senha.
Solução: O advogado deverá acessar o PJE com o certificado digital e realizar o cadastro em
Configuração Pessoa Advogado Cadastro de senha.

