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MANUAL PARA USO DO ASSINADOR SHODŌ NO PJE

Depois  que  os  fabricantes  dos  principais  navegadores  de  internet  (Google,  Mozil la ,  

Microsoft )  anunciaram  que  não  mais  dariam  suporte  ao  plugin  do  Java,  várias  soluções  foram  

adaptadas para não  ut i l izar  essa  ferramenta.  E com o PJe não foi  di ferente.

Agora,  as  novas  versões  do  s istema  PJe  já  contam  com  um  novo  assinador  para  a 

uti l ização da  assinatura  digi tal :  o  ass inador  digi tal  Shodō.

Como  é  al tamente  recomendável  a  sua  ut i l ização,  esse  manual  apresentará  os  passos 

necessários  para a  uti l ização  desse novo assinador.

Pré-requisi tos:

• Java  8:  O  novo  assinador  não  funciona  com  a  versão  7  do  Java.  Caso  esteja  ut i l izando  

essa versão,  será  necessário atual izá-la .

• Mozilla  Firefox  de  32  bi ts :  O  novo  assinador  não  funciona  com  a  versão  de  64  bi ts  do  

navegador  Firefox .  Para  saber  qual  a  sua  versão  cl ique  aqui   e  descubra.  Se  necessário, 

cl ique aqui   e  faça o download  da versão de  32 bi ts  do navegador.

 1  Ao  acessar  a  nova  versão  do  PJe,  uma  mensagem  será  ex ibida  para  que  seja  escolhida  a  

opção  do  assinador  a  ser  ut i l izado.  Clique  no  l ink  aqui    para  usuário  do  windows  e  faça 

o download,  conforme i lust rado na  f igura  abaixo.

 2  Abra  o  arquivo  baixado  instalador-shodo.zip  e  execute  o   Instalador-shodo  para  efetuar 

a  instalação

https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/como-saber-se-tenho-o-firefox-de-32-bit-ou-64-bit
http://br.mozdev.org/firefox/download/


Observação: Geralmente,  o  arquivo baixado da internet  f ica  na pasta  Downloads  . .

 3  Confi rme as  telas  de instalação  conforme as  f iguras  abaixo:



Após  concluir  a  instalação,  o  ass inador  será  executado e  o  seu  ícone  será  ex ibido  na  área  

de not i f icação (ao lado do relógio  do windows).

 4  Após  a  instalação  a  página  de  status  do  assinador  será  aberta  no  Mozil la  Firefox  e 

possívelmente  será  bloqueada  no  navegador,  conforme  a  imagem abaixo.  Cl ique  no  botão  

Avançado .

 5   Clique  no  botão  adicionar  exceção  e  em  seguida  no  botão  Confirmar  exceção  de 

segurança ,  conforme as  f iguras  abaixo:



 6  Caso  a  apl icação  seja  bloqueada  pela  Segurança  do  Java,  conforme  f igura  i lust rada  

abaixo,  será  necessário  adicionar  o  endereço  do  PJe  nas  exceções  de  segurança.  Caso  a  

mensagem abaixo não apareça  ignore o passo  7.

 7  Para  adicionar  o  endereço  do  PJe  nas  exceções  de  segurança,  feche  o  navegador  Mozi l la  

Firefox ,  acesse  o  Painel  de  Controle ,  Programas ,  Java  (32  bits)  para  abri r  o  Painel  de 

controle  do  java  .  Cl ique  na  aba  Segurança ,  em  seguida  cl ique  no  botão  Editar  Lista  de 

Sites . . . .  Então,  cl ique  no  botão  Adicionar,  d igi te  o  endereço  https:/ /pje. trt5.jus.br, 

c l ique  no  botão  OK  da  Lis ta  de  Exceções  de  Si tes   e  por  f im  no  botão  OK   do  Painel  de 

Controle  Java  .

Atenção:  Para  funcionar  essa  configuração,  é  obrigatório  fechar  completamente  o 

http://pje.trt5.jus.br/
http://pje.trt5.jus.br/
http://pje.trt5.jus.br/


navegador Mozi l la  Fi refox  e fechar o ícone  do shodō ao lado do relógio do windows.

Observação:  É  necessário  adicionar  também  o  endereço  https:/ /127.0.0.1:9000/   na  l i s ta 

de exceções de  si tes ,  conforme expl icado no passo  5.

 8  Após  esse  procedimento  de  instalação  e  com  o  ícone  do  Shodō  at ivo  ao  lado  do  relógio  

do windows você  poderá  uti l izar  o  novo assinador.

 9  Ao  acessar  o  PJe,  cl ique  no  botão  Shodō  para  confi rmar  a  uti l ização  desse  modo  de 

operação.

 10 Agora,  ao  cl icar  no  botão  para  acessar  o  PJe  será  ex ibida  a  tela  da  apl icação 

Shodō para  que seja inserida a senha do cert i f icado  digi tal ,  conforme i lust ração abaixo:

ATENÇÃO: NÃO É RECOMENDÁVEL DEIXAR 2 TOKENS CONECTADOS 

SIMULTANEAMENTE NO MESMO COMPUTADOR. 

 11 Erros  comuns

 11.1 Mensagem:  Veri f ique  se  o  apl icat ivo  Shodō  está  sendo  executado  em  sua 

máquina.

 11.1.1 Solução  1:  Veri f ique  se  o  Shodō  em  execução  com o  ícone  ex ibido  ao  lado 

do  relógio  do  windows.  Caso  não  esteja ,  inicie  a  apl icação  at ravés  do  atalho  na  

área de  t rabalho

https://127.0.0.1:9000/


 11.1.2 Solução  2:  Com  o  Shodō  em  execução,  cl ique  com  o  botão  direi to  do 

mouse  no seu ícone  ao lado do relógio,  escolha  a opção  Status .

 11.1.2.1 Ao  abri r  a  página  de  s tatus  no  Firefox ,  será  ex ibida  a  mensagem  A sua 

conexão não é segura no navegador:  Clique  em avançado;

 11.1.2.2 Clique  no botão Adicionar exceção ;

 11.1.2.3 Clique  no botão Confirmar exceção de segurança ;



 11.1.2.4 Será  então  ex ibida  a  página  de  s tatus  do  Shodō.  Agora  tente  acessar  o 

PJe novamente.

Mais  informações  poderão  ser  encontradas  no  manual  do  Shodō disponibi l izado  na página 

do CSJT.  Cl ique aqui   para acessá-lo.

https://pje.csjt.jus.br/manual/index.php/Shod%C5%8D

