
INSTALAÇÃO DO SHODŌ PARA O PJE 

Este procedimento visa demonstrar como configurar seu equipamento para usar o 

Shodō como assinador no PJE. 

Pré requisitos 

• JRE 8 
• Driver do certificado A3 deve estar instalado 

Instalação 

O Shodō utiliza o JNLP para instalação na máquina do usuário, para iniciar o processo de 
instalação clique no link: https://pje.trt6.jus.br/primeirograu/login.seam# para acesso ao primeiro 
grau e https://pje.trt6.jus.br/segundograu/login.seam para acesso ao segundo grau.  

Na tela de login, clique na opção Modo de Operação, em seguida basta clicar no clicar no 
botão “Clique aqui para executar a aplicação”.  

 
Figura 1 
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Caso não seja associado automaticamente, conforme mostra a figura 3 a extensão JNLP deve 
ser associada ao Java Web Start Launcher.  



 

Figura 3 

Para isso clique em Abrir com e em seguida em procurar para poder associar ao executável do 
Java, no seguinte endereço: C:\Program Files\Java\jre1.8.0_131\bin e dentro dessa pasta 
escolha o arquivo chamado javaws.exe, em seguida clique em OK. 

  

 
 

Figura 4 
 

Poderá ser solicitada autorização para a execução, que deve ser aceita.  
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Após a instalação, o link para execução do aplicativo é disponibilizado no desktop.  

 
 

Figura 6 
 

Execução 

Ao iniciar a execução, é exibido o splash screen do Shodō, em seguida, o ícone do aplicativo é 
disponiblizado no barra de ferramentas no ângulo inferior direito, conforme figura 7.  

 
 

Figura 7 
 

Ao clicar com o botão direito do mouse são disponibilizadas as opções Status, Configuração e 
Sair.  

 
 

Figura 8 



 

A opção Status exibe no browser diversas informações relacionadas ao Shodō e à 
configuração da máquina. Também é possível realizar testes de assinatura e verificar o log do 
Shodō. 

A opção Configuração permite ao usuário configurar o modo de operação Shodō.  

 
 

Figura 9 
 

Na opção Solicitar PIN, temos os modos abaixo: 

 
 

Figura 10 
 

• Sempre: A autenticação com PIN será solicitada toda vez que acionar o botão "Assinar 
digitalmente" no PJe. 

• Apenas confirmação: É o valor definido por default. A autenticação com PIN será 
solicitada apenas uma vez, geralmente no momento de autenticação no PJe. Nas 
demais situações em que for acionado opção de assinar digitalmente, não será 
solicitado a inserção do PIN e será exibida mensagem de confirmação de assinatura 
com o certificado digital. 

 
 

Figura 11 
 

• Sem confirmação: A autenticação com PIN será solicitada apenas uma vez, 
geralmente no momento de autenticação no PJe. Nas demais situações em que for 
acionado opção de assinar digitalmente, não será solicitado a inserção do PIN e me, 
será exibida mensagem de confirmação de assinatura com o certificado digital. 

 
 



Observação. O Shodō não inicia automaticamente na máquina. Assim, ao iniciar o computador 
e quiser utilizar o Shodō, é necessário acioná-lo pelo ícone correspondente no Desktop.  

Configuração 

Como o Shodō utiliza a porta 9000, esta porta não deve ser utilizada por outro aplicativo.  

Utilizando certificado A1 no Shodō 

• Acessar a opção "Configurações" do menu do Shodō, clicando com o botão direito do 
mouse no ícone do Shodō na barra de tarefas do sistema operacional. 

 
 

Figura 12 
 

• Na tela conforme figura 13, marcar a opção "Utilizar certicado A1" 

 
 

Figura 13 
 

• Acionar o botão Localizar certificado. 

• Selecionar o arquivo referente ao certificado A1 a ser utilizado. 

• Acionar o botão Ok. 

• Caso queira voltar a utilizar o certificado A3, basta acessar essa tela de configurações, 
desmarcar a opção "Utilizar certificado A1" e acionar o botão Ok. 

 

Utilização 

Durante o primeiro acesso é provável que o sistema informe que a sua conexão não é segura, 
conforme mostra a figura 14 



 

Figura 14 

Caso isso ocorra é necessário clicar em Adicionar exceção e confirmar a exceção de 

segurança conforme mostra a figura 15. 

 

Figura 15 

Agora já possível utilizar o Shodō para assinar dentro do PJE. 



OBS.: Caso o Shodō esteja em execução no seu computador  (figura 16) 

e ao tentar utilizá-lo, o PJe apresente a mensagem abaixo 

 

Figura 17 

Por favor, clique com o botão direito do mouse no ícone do Shodō em execução, acione a 

opção Status. Deverá ser exibida a tela da figura 14. Adicione a exceção como na figura 15 e 

tente novamente. Agora, deverá ser possível utilizá-lo. 


