
MANUAL DE INSTALAÇÃO DO ASSINADOR DIGITAL 

SHODÕ DO SISTEMA PJe-JT 

Elaborado por: Juliana Regina Cezarino – OAB/SP 318.665 

 

Prezados Advogados, 

 

Desde o último domingo (12/02), o sistema de 

gerenciamento eletrônico de processos Pje da Justiça do Trabalho, passou a 

contar com um novo sistema de assinatura digital, o Shodõ (“a arte da caligrafia” 

em japonês).  

 

Isso se deve em função da desativação gradual do Java 

plugin (conhecido como “tecnologia Applet”), que em breve deixará de ser 

utilizado definitivamente pelos tribunais, pois seu fabricante (a empresa Oracle) 

deixará de fornecer atualizações ao sistema, que já é considerado obsoleto e 

vulnerável e não funciona em muitos navegadores, dentre eles, o Google 

Chrome. 

 

Assim, recomendamos que os senhores instalem o 

novo aplicativo nos computadores utilizados para peticionamento até a metade 

do mês de março, data prevista para o encerramento das atualizações do plugin 

Java.  

 

Lembramos ainda que, além do Shodõ, é possível 

utilizar o assinador PJeOffice, desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ). 

 

Abaixo apresentamos um manual prático de instalação 

do Assinador Digital Shodõ. 

 

 



 

1 -  Acesse o link  http://portal.trt15.jus.br/acesso-ao-sistema-pje-jt. 

2 – Clique em “Acesso com Certificado Digital”  

 

 

 

 

3 – Aparecerá a tela abaixo. Clique no link azul (aqui) para iniciar a instalação do 

Shodõ 

 

http://portal.trt15.jus.br/acesso-ao-sistema-pje-jt


 

4 – O link de instalação do programa será baixado automaticamente. Clique para 

abrir e iniciar a instalação: 

 

 

 

5 – Provavelmente aparecerá alguma mensagem de aviso de software suspeito. 

Autorize os bloqueios que aparecerem: 

 



 

6 - Após a instalação, aparecerá a tela abaixo. Clique em executar: 

 

 

 

7 – Após essa etapa, clique em LOGIN COM SHODÕ: 

 



 

 

8 – Insira a senha do certificado digital: 

 

 

 

9 – A tela do Pje se abrirá normalmente: 



 

 

 

 

EXCLUINDO ASSINATURAS DIGITAIS VENCIDAS DA MÍDIA/TOKEN 

 

Uma das características do assinador Shodõ é que o 

mesmo não consegue alternar entre uma determinada lista de assinaturas 

digitais que estiverem gravadas na memória do computador. Assim sendo, se 

houver uma assinatura digital vencida na mídia/token é necessário removê-los.  

 

ANTES DE REMOVER A ASSINATURA DIGITAL, CONFIRME SE A MESMA 

ESTÁ REALMENTE VENCIDA CONSULTANDO SUA DATA DE VALIDADE 

COM ATENÇÃO, POIS UMA VEZ EXCLUÍDA, A OPERAÇÃO NÃO PODERÁ 

SER DESFEITA! 

 

1- Conecte o seu certificado digital no computador. 

 



2 - Entre no PAINEL DE CONTROLE do seu computador. 

 

 

 

3 - No PAINEL DE CONTROLE, clique em OPÇÕES DA INTERNET  -  aba  

CONTEÚDO  – botão CERTIFICADOS 

 



 

4 - Na aba „PESSOAL’, verifique se está aparecendo o nome do proprietário 

deste certificado digital. 

Como você possui mais de um certificado na mesma mídia, aparecerão todos os 

seus certificados, e as respectivas datas de validade de cada um. 

É nesse momento que você deverá apagar o certificado vencido, e somente 

o vencido!! 

Para apagá-lo, clique em "Remover" e, seguida, "Fechar". 

Veja a imagem de exemplo abaixo. Temos dois certificados emitidos para a 

"Fábrica",um vencido em 02/01/13 (e que será apagado/removido) e outro 

válido até 04/12/13, que deverá ser mantido no computador) 

 

 

 



Caso haja na memória do computador algum outro 

certificado que não seja o do proprietário do token plugado, ESTE 

TAMBÉM PODE SER REMOVIDO SEGUINDO O MESMO PROCEDIMENTO. 

Isso ocorre quando utilizamos mais de um token/mídia em uma mesma 

máquina, que tende a guardar o registro da assinatura. 

 

Em caso de eventuais problemas que persistam, 

permanecemos à disposição para sanar dúvidas através de contato telefônico e 

em nossos plantões. 

 

Cordialmente, 

 

Juliana Regina Cezarino 

Comissão de Processo e Peticionamento Eletrônico OAB Bauru. 

 

 


