CONFIGURAÇÃO DO NOVO ASSINADOR SHODŌ
O roteiro a seguir apresenta os procedimentos necessários para configuração e uso do
assinador Shodō no Pje para o sistema Operacional Windows.
1. Pré-requisitos:
Para acesso ao sistema PJe é necessário possuir o Java versão 8 instalado e é obrigatória
a utilização do navegador Mozilla Firefox.
Clique aqui para realizar o download.
ATENÇÃO: O navegador PJe do CNJ não está homologado pelo CSJT, assim não
aconselhamos a sua utilização para acessar o PJe-JT.
2. Configuração:
Considerando que o usuário esteja com a versão adequada do Java, siga os passos abaixo
para adicionar exceções à configuração do Java:
• Acesse: Menu Iniciar (1)→ Painel de Controle (2).

• Clique no item “Java (32 bits)”:

• Clique na aba “Segurança” e em seguida no botão “Editar Lista de Sites...”:

• Clique no botão “Adicionar” :

• Informe o endereço “https://127.0.0.1:9000/” e clique no botão “Adicionar”. Informe o
endereço de acesso ao PJE “https://pje.trt13.jus.br” e clique no botão “Adicionar”:

•Clique no botão “OK”:

Clique no botão “OK”:
3. Procedimentos para instalação:
Acesse o sistema através de um dos endereços abaixo:
• 1º grau: https://pje.trt13.jus.br/primeirograu
• 2º grau: https://pje.trt13.jus.br/segundograu
• Será apresentada a tela para que seja selecionada a configuração do Modo de Operação.
Clique no link em destaque ao lado do botão Shodō, “Usuário do Windows”, para iniciar a
instalação;

•Confirme a opção para “Abrir com o: Windows Explorer”, e clique no botão “OK”;

• Será feito o download do arquivo para instalação e aberta a tela exibindo o mesmo. Clique
duas vezes no arquivo para iniciar a instalação.
• Será iniciada a instalação e exibida a opção para selecionar o Idioma do Programa de
instalação, clique no botão “OK”;

• Será apresentada a janela Shodō Programa de Instalação. Marcar a opção “Criar um
ícone na Área de Trabalho” e em seguida clicar no botão “Avançar”;

• Na tela seguinte clicar no botão “Instalar”;

• Após alguns instantes será finalizado o assistente de instalação, clicar no botão “Concluir”;

• Observe que será apresentado o ícone do Shodō na barra de notificações:

• Clique com o botão direito do mouse no ícone do Shodō próximo ao relógio (item 2
abaixo). Note que pode ser preciso clicar antes na seta, que irá expandir a bandeja, para
encontrá-lo (item 1) :

• No menu que irá se abrir, clique na opção Status:

• Na tela apresentada no navegador, clique em “Entendo os riscos” (1) e em seguida no
botão “ Adicionar exceção” (2):

• Clique em “Confirmar exceção de segurança”:

• Será aberta a tela com o status do Shodō:

• Será criado um atalho em sua área de trabalho “Shodō - Assinador Digital”, podendo ser
apresentado com um dos ícones abaixo:

• Acesse o PJE, clique no item “Modo de Operação: Shodo”:

• Selecione o modo de operação “Shodō”:

• Após os procedimentos, será possível acessar o Pje com o assinador Shodō, bastando
selecionar o botão “Login com Shodō”:

Observação 1: A nova versão do Shodō, inicializa automaticamente, não sendo mais
necessário executá-lo através do ícone correspondente em sua área de trabalho.

Observação 2: A nova versão do Shodō permite alternar entre uma determinada lista de
assinaturas digitais que estiverem gravadas na memória do computador.

Observação 3: Caso surja uma mensagem de erro durante o início da execução do Shodō,
verificar se o Antivírus instalado no computador está bloqueando a execução. Caso seja
esse o problema, é necessário desativar o antivírus temporariamente e continuar a
execução do Shodō.

Segue abaixo links com o manual do Shodō, pré-requisitos de ambiente e orientações para
instalações necessárias :
• Manual Shodō:
https://pje.csjt.jus.br/manual/index.php/Shod%C5%8D
• Pré Requisitos:
http://www.pje.jus.br/wiki/index.php/Configuração_do_Ambiente

