
Quais os programas Requisitos e 
auxiliares a utilização do PJE e sistemas 
eletrônicos de peticionamento? 

 
Abaixo seguem os programas para utilização e auxílio a utilização do PJE 

e Sistemas eletrônicos, os programas que possuírem “ * ” em seu título são 
indispensáveis ou extremamente recomendados para o funcionamento do 
sistema, os demais são para auxílio ao peticionamento, recomenda-se a leitura 
de todas as observações, pois podem conter informações necessárias ao uso do 
programa, caso deseje baixar um “pacote” com todos os programas desse 
manual use o link ao final do mesmo. 
 
-NAVEGADORES* 
 

Tem como função disponibilizar acesso aos sistemas de peticionamento 

dos tribunais o “navegador PJE” e o “Navegador do Advogado” já vem pré-

configurados, afim de resolver problemas comuns de plugins e permissões, a 
instalação de um navegador compatível é essencial para o funcionamento do 
PJE.  

 
Navegador PJE: 
 
LINK: http://pje.stf.jus.br/pje/programs/navegadorpje.zip 
 

Navegador do Advogado: 
 
LINK:  

https://drive.google.com/uc?export=download&confirm=krWS&id=0B0Vf_v5NZmZGam04Wn
dmSEd4MGM 

 

OBS :Caso o download não inicie automaticamente clique em “download anyway”. 

 

Firefox 41: 
 
LINK: https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/41.0/win32/pt-BR/Firefox%20Setup%2041.0.exe 
 
OBS:  É necessário desativar as atualizações automáticas. 

 

-ASSINADORES  
 

Tem como função adicionar a assinatura do certificado ao documento 
PDF, ou seja, tornar o documento assinado digitalmente.  
 
Assinador PJE 2.0 
 
LINK:  http://ftp.pje.jus.br/pje/programs/pje-office/PJeOffice-1.0.9.exe 

 
OBS: Nos sistemas 2.0 esse programa é requisito para acesso e assinaturas com a descrição “local”. 
 
 

http://pje.stf.jus.br/pje/programs/navegadorpje.zip
https://drive.google.com/uc?export=download&confirm=krWS&id=0B0Vf_v5NZmZGam04WndmSEd4MGM
https://drive.google.com/uc?export=download&confirm=krWS&id=0B0Vf_v5NZmZGam04WndmSEd4MGM
https://ftp.mozilla.org/pub/firefox/releases/41.0/win32/pt-BR/Firefox%20Setup%2041.0.exe
http://ftp.pje.jus.br/pje/programs/pje-office/PJeOffice-1.0.9.exe


Assinador Livre TJRJ 
 
 

LINK:  http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/33009/AssinadorLivre.exe 

 
 

Assinador p7s TJMT (sistemas projudi) 
 
 

LINK:  https://projudi.tjmt.jus.br/projudi/download/AssinadorExterno.jar 
 
OBS: Assinador destinado a sistemas que utilizem assinatura p7s como por exemplo o PROJUDI, não 
utilizável em sistemas PJE. 
 
 

Assinador SHODO TRT’s  
 
 

LINK:  https://pje.trt10.jus.br/shodo/AssinadorJT.jnlp 
 
Manual SHODO:  
 

LINK:  https://portal.trt3.jus.br/internet/pje/manuais-e-orientacoes/usuario-
externo/roteiros/roteiro-instalacao-configuracao_shodo.pdf 
 
 
 

-OTIMIZADOR DE PDF 
 

Tem como função otimizar e/ou ajustar arquivos PDF para que se 
encaixem nos requisitos exigidos no tribunal. 
 
Otimizador instalável TRT14 

 
 
LINK:  http://appserver1.trt14.jus.br/otimizadorpdf/setup_rev_78.exe 
 
OBS: Destinado a compressão e divisão de arquivos PDF direto da sua máquina. 
 
 
 

Otimizador Online I Love PDF 
 
LINK:  https://www.ilovepdf.com/pt 
 
OBS: Destinado a compressão, divisão, conversão, otimização e união de arquivos PDF de forma 
online. 
 

-DRIVERS*  
 

Tem como função fazer com que o seu computador reconheça o 
dispositivo (token) de forma correta, para instalação entre no site abaixo e 
procure os drivers respectivos ao seu dispositivo, caso não encontre seu 
dispositivo, entrar em contato com o local de compra para que seja fornecido os 
drivers necessário. Para auxílio na instalação de certificados emitidos pela 

certsign poderá o advogado(a) entrar em contato no telefone 0300 7892378. 
 

LINK:  www.acoab.com.br 
 

http://www.tjrj.jus.br/documents/10136/33009/AssinadorLivre.exe
https://projudi.tjmt.jus.br/projudi/download/AssinadorExterno.jar
https://pje.trt10.jus.br/shodo/AssinadorJT.jnlp
https://portal.trt3.jus.br/internet/pje/manuais-e-orientacoes/usuario-externo/roteiros/roteiro-instalacao-configuracao_shodo.pdf
https://portal.trt3.jus.br/internet/pje/manuais-e-orientacoes/usuario-externo/roteiros/roteiro-instalacao-configuracao_shodo.pdf
http://appserver1.trt14.jus.br/otimizadorpdf/setup_rev_78.exe
https://www.ilovepdf.com/pt
http://www.acoab.com.br/


Caso seu dispositivo seja um token, e tenha sido adquirido na OAB/DF, 
podem ser usados os links diretos abaixo: 
 
Safe sign 112: 
 
OBS: Instalar somente uma versão de 32/86 ou 64 bits de acordo com o sistema, a verificação do tipo 
de sistema pode ser feita através das propriedades do meu computador, caso não consiga verificar, 
instale o de 64, se não der erro passe para o próximo programa, se der uma mensagem de erro 
informando que o sistema não suporta esse tipo de arquivo, recomece a instalação com o programa 
de 32/86. Caso o navegador bloqueie o download, clique em avançado, e depois em ir ao link mesmo 
assim. 
 
32/86 bits: 
 
LINK:  http://www.tokenbr.com.br/downloads/aet/SafeSignIC30112-x86-win-tu-admin.exe 
 
64 bits: 
 
LINK:  http://www.tokenbr.com.br/downloads/aet/SafeSignIC30112-x64-win-tu-admin.exe 
 

Star sign: 
 
OBS: Instalar somente uma versão de 32/86 ou 64 bits de acordo com o sistema, a verificação do tipo 
de sistema pode ser feita através das propriedades do meu computador, caso não consiga verificar, 
instale o de 64, se não der erro passe para o próximo programa, se der uma mensagem de erro 
informando que o sistema não suporta esse tipo de arquivo, recomece a instalação com o programa 
de 32/86. 
 
32/86 bits:  
 
LINK:  http://drivers.certisign.com.br/midias/tokens/gdburti/32bits/2k-xp-vi-
7/GDsetupStarsignCUTx32.exe 
 
64 bits: 
 
LINK:   http://drivers.certisign.com.br/midias/tokens/gdburti/64bits/2k-xp-vi-
7/GDsetupStarsignCUTx64.exe 
  

-JAVA* 
 

Tem como função realizar a comunicação da certificação com o sistema 
do tribunal, apesar dos navegadores pré-configurados e de alguns assinadores 
já possuírem uma configuração que dispensa o java, a sua instalação ainda 
assim é extremamente recomendável, pois alguns tribunais ainda possuem esse 
requisito. Essa versão se trata de uma versão posterior e funcional a 
praticamente todos os tribunais, até o momento não se deve instalar a última 
versão disponível no site do java. 
 
http://www1.trt18.jus.br/download/instaladores/jre-8u121-windows-i586.exe 

 

-Hierarquia de Certificados AC OAB* 
 

Tem como função validar a autenticidade do certificado emitido, nem sempre 
necessário, porém extremamente recomendável. 
 

Certificados emitidos até 31/01/2017: 
 
AC Raiz V.2:  
 

http://www.tokenbr.com.br/downloads/aet/SafeSignIC30112-x86-win-tu-admin.exe
http://www.tokenbr.com.br/downloads/aet/SafeSignIC30112-x64-win-tu-admin.exe
http://drivers.certisign.com.br/midias/tokens/gdburti/32bits/2k-xp-vi-7/GDsetupStarsignCUTx32.exe
http://drivers.certisign.com.br/midias/tokens/gdburti/32bits/2k-xp-vi-7/GDsetupStarsignCUTx32.exe
http://drivers.certisign.com.br/midias/tokens/gdburti/64bits/2k-xp-vi-7/GDsetupStarsignCUTx64.exe
http://drivers.certisign.com.br/midias/tokens/gdburti/64bits/2k-xp-vi-7/GDsetupStarsignCUTx64.exe
https://www.java.com/pt_BR/


LINK:  https://www.certisign.com.br/documents/10163/ad8cf25d-5388-49f9-8fa6-
82f10a05e4f7?cod_rev=28652 

 
AC Certisign G6 V.2:  
 

LINK:  https://www.certisign.com.br/documents/10163/1a47b4ba-39dd-4cb6-94b4-
8db9277e9cda?cod_rev=28652 

 
AC OAB G2: 
 

LINK:   https://www.certisign.com.br/documents/10163/37376002-6a70-4c48-99c8-
5f0b48839acb?cod_rev=28652 

 

Certificados emitidos a partir de 01/02/2017: 
 
AC Raiz V.5: 
 

LINK:   https://www.certisign.com.br/documents/10163/575894/AC-Raiz-
V5.cer?cod_rev=28652 

 
AC Certsign G7: 
  

LINK:  https://www.certisign.com.br/documents/10163/583997/AC-CERTISIGN-
G7.cer?cod_rev=28652 

 
AC OAB G3:  
 

LINK:  https://www.certisign.com.br/documents/10163/583997/AC-OAB-
G3.cer?cod_rev=28652 

 
Caso deseje baixar todos os programas de uma vez acesse 
o link abaixo: 
 

LINK:  https://drive.google.com/uc?export=download&confirm=He7U&id=0B6NQUpyY-

crDM1E5WmFINjl4SzA 

OBS :Caso o download não inicie automaticamente clique em “download anyway”. 

 

 

 

 

 

 

ATENCIOSAMENTE:   Davi Andrade" - MAT:.359 

OAB/DF - SL. Apoio ao PJE e Sistemas Eletrônicos 
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Brasilia - DF - CEP 70.770-522 
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