PJ-e – PROCEDIMENTOS DE CONFIGURAÇÃO E TESTE

OBS.: USAR SOMENTE O NAVEGADOR FIREFOX.
1 – Verificar se os drivers do token estão instalados no computador da seguinte forma: Botão
INICIAR (ou tecla Win) / TODOS OS PROGRAMAS. As pastas assinaladas na Figura 1 indicam
que os drivers do token estão instalados.

Figura 1- Drivers do token instalados.
1.1
– Caso estas pastas não estejam presentes, instalar o software do token de
acordo com o modelo – GD ou Aladdin – disponível em http://ww3.in.tj.es.gov.br/tj-updatesextras/token/. Os tokens usados no PJES são apresentados na Figura 2.

Figura 2 - Tokens G&D e Aladdin, respectivamente.

1.2 – Caso o token usado pelo usuário não seja dos modelos apresentados acima,
verifique a marca e o modelo, e proceda com o download e instalação dos drivers.

2 – Acesse o Painel de Controle do computador e localize o ícone do Java para acessar o painel
de controle do aplicativo da seguinte forma: Botão INICIAR (ou tecla Win) / PAINEL DE
CONTROLE.
3– Na janela do Painel de Controle, localize o ícone do Java, semelhante ao da Figura 3, e abra
o Painel de Controle do Java, clicando duas vezes sobre o ícone ou selecionando e apertando o
botão ENTER.

Figura 3 - Localização do ícone do Java.
4 – No Painel de Controle do Java, na guia GERAL, selecione o botão SOBRE, conforme Figura
4.

Figura 4 - Verificação da versão do Java.

5 – A versão do Java será mostrada conforme a Figura 5.

Figura 5 - Versão do Java instalada no computador.

6 – Caso a versão instalada no computador seja diferente da versão 1.7.51 (Versão 7,
Atualização 51), proceda com a desinstalação e acesse o link http://ww3.tjes.jus.br/java/jre7u51-windows-i586.exe para instalar a versão do Java homologada para uso do PJ-e.
6.1 – Usuários externos devem acessar o link http://java.com/pt_BR/download/ para
download e instalação da versão mais recente do Java, EXCETO os que utilizam o sistema
PROJUD que continuaram com a versão indicada pelo item 6.
7 – Verifique se a versão do Firefox instalada no computador é a 33.0, conforme Figura 6.

Figura 6 - Verificação da versão do Firefox.

8 – A versão do Firefox será mostrada conforme a Figura 7.

Figura 7 - Versão do Firefox instalada no computador.

9 – Caso a versão apresentada seja inferior a 33.0, efetue o download da versão homologada,
disponível em http://ww3.tjes.jus.br/ ,selecione o Fabricante: PJE, e proceda com a instalação.
Não há a necessidade de remover a versão antiga.

9.1 – Usuários externos devem acessar o link https://www.mozilla.org/ptBR/firefox/new/ para download e instalação da versão mais recente do Firefox.
9.2 – Caso a versão instalada seja superior, não há a necessidade de efetuar o
downgrade (instalação de uma versão anterior à instalada no computador).
10 – Proceder com a liberação de janelas pop-up.
10.1 – No Firefox
10.1.2 – Aperte o botão ALT esquerdo para acessar o menu do Firefox. Na opção
FERRAMENTAS, clique em OPÇÕES.
10.1.3 – Selecione a opção CONTEÚDO e desmarque a caixa DESBLOQUEAR JANELAS
POPUP, conforme Figura 8. Clique no botão OK para salvar as configurações.

Figura 8 - Em destaque, os campos para efetuar a configuração de desbloqueio das
janelas pop-up no Firefox.

11 – Verificar o funcionamento do plugin Java.
11.1 – No Firefox
11.1.1 – No menu do navegador, selecione FERRAMENTAS / COMPLEMENTOS, ou
aperte as teclas CTRL+SHIFT+A.
11.1.2 – Na aba COMPLEMENTOS, selecione a opção PLUGINS. Verifique se a opção
JAVA™ PLATFORM SE 7 U51 10.51.2.13 está visualizada para SEMPRE ATIVAR, conforme a
Figura 9.

Figura 9 - Java ativado no Firefox.
12 – Inserir o token em qualquer porta USB livre no computador.
13 – Acesse o site do PJ-e (https://sistemas.tjes.jus.br/pje).
14 – Ao aparecer uma tela semelhante à da Figura 10, primeiro, marque a caixa NÃO
PERGUNTAR OUTRA VEZ ATÉ QUE A PRÓXIMA ATUALIZAÇÃO ESTEJA DISPONÍVEL e, em
sequência, selecionar a opção MAIS TARDE.

Figura 10 - Aviso de atualização do Java.

15 – Ao aparecer as janelas de advertência de segurança semelhantes às das Figuras 11, 12 e

13, clique no botão CONTINUAR.

Figura 11 - Advertência de segurança.

Figura 12 - Advertência de segurança.

Figura 13 - Advertência de segurança.

16 – Ao aparecer a janela de advertência de segurança semelhante à da Figura 14, marque a
caixa EU ACEITO O RISCO E DESEJO EXECUTAR ESTA APLICAÇÃO e clique no botão EXECUTAR.

Figura 14 - Aceitar a execução do applet Java CNJ Signer.

17 – Na tela inicial do PJ-e, clique no botão ACESSAR COM CERTIFICADO DIGITAL.
18 – Digite o PIN conforme a Figura 15.

Figura 15 - Inserção do PIN.

19 – Confira se os dados pessoais na tela semelhante à da Figura 16 estão corretos.

Preencha os campos ENDEREÇO DE E-MAIL e TELEFONE e clique no botão
CONFIRMAR DADOS E PROSSEGIUR.

Figura 16 - Conferência de dados pessoais.
20 – Assine o Termo de Compromisso Jus Postulandi, clicando no botão ASSINAR TERMO DE
COMPROMISSO, conforme destacado na Figura 17.

Figura 17 - Assinatura do Termo de Compromisso.

21 – Repita o passo 18.
22 – A tela da Figura 18 indica que o Termo de Compromisso foi assinado com sucesso. Clique
no botão RETORNAR À PÁGINA INICIAL.

Figura 18 - Cadastro no sistema efetuado com sucesso.
23 – Efetue novamente o passo 18 para entrar no sistema.
24 – Caso apareça uma tela semelhante à da Figura 19, você acessou o sistema com
sucesso.

Figura 19 - Tela inicial do sistema PJ-e.

