
Este   procedimento   é   destinado   aos   colaboradores   do   PJES   que   precisam   utilizar   o   PJE   no  

período   de   Home   Office.  

 

Pré-requisito  

 

● O   PJE   possui   uma   análise   automática   dos   pré-requisitos   no   link  

https://sistemas.tjes.jus.br/pje/login.seam .  

● Para   utilizar   o   PJE,   será   necessário   um   navegador   atualizado,   recomendamos   o   Mozilla  

Firefox.  

● Será   necessário   permitir   a   abertura   de   janelas   me   “Popup”   no   navegador   escolhido.  

● Será   necessária   a   instalação   do   PJE-Office.  

Conhecimentos   relacionados  

Guia   de   instalação   do   PjeOffice.  

Guia   de   Configuração   do   PjeOffice  

Guia   de   Configuração   do   Pje   no   Chrome  

Navegador  
Este   procedimento   foi   realizado   com   a   versão   atualizada   do   Firefox.  

 

 

https://sistemas.tjes.jus.br/pje/login.seam
http://www.tjes.jus.br/wp-content/uploads/Instalac%CC%A7a%CC%83o-do-PJe-Office.pdf
http://www.tjes.jus.br/wp-content/uploads/Configurac%CC%A7a%CC%83o-do-PJe-Office.pdf
http://www.tjes.jus.br/institucional/setores/secretaria-de-tecnologia-da-informacao/coronavirus/trabalho-remoto/pje/erro-painel-pje/


Liberação   de   Janelas   em  

Popups.  
Para   saber   se   o   ambiente   está   corretamente   configurado   para   o   PJe,   basta   acessar   o   endereço  

https://sistemas.tjes.jus.br/pje/login.seam    e   depois   clicar   em   Pré-requisitos   conforme   abaixo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sistemas.tjes.jus.br/pje/login.seam


Após   clicar   em   Pré-requisitos,   por   padrão   o   navegador   deve   perguntar   se   o   usuário   autoriza   a  

abertura   de   janelas   em   popup   conforme   abaixo.  

 

Caso   o   firefox   não   exiba   a   opção   de   permitir   popups,   ainda   podemos   configurar   manualmente  

o   navegador   clicando   em   “Abrir   Menu”   exibido   na   parte   superior   esquerda   na   forma   da   figura  

,   e   depois   clicar   em   opções   conforme   a   imagem   abaixo.  

 

 

 



Na   janela   de   opções,   favor   clicar   na   opção   “Privacidade   e   Segurança”.  

 

Agora   será   necessário   clicar   no   botão   “Exceções”   que   fica   ao   lado   do   checkbox   “Bloquear  

janelas   popup”  

 

 



Na   janela   “Sites   permitidos   -   Pop-ups”,   digite   o   endereço    https://sistemas.tjes.jus.br    no   campo  

“Endereço   do   site”   e   clicar   no   botão   “Permitir”   depois   clicar   em   “Salvar   alterações”..  

 

 

 

Instalação   do   PJe   Office.  
Segue   o   link   com   os   guias   de   instalação   e   configuração   do   PjeOffice.  

http://www.tjes.jus.br/wp-content/uploads/Instalac%CC%A7a%CC%83o-do-PJe-Off 
ice.pdf  

http://www.tjes.jus.br/wp-content/uploads/Instalac%CC%A7a%CC%83o-do-PJe-Off 
ice.pdf  

 

 

 

 

https://sistemas.tjes.jus.br/
http://www.tjes.jus.br/wp-content/uploads/Instalac%CC%A7a%CC%83o-do-PJe-Office.pdf
http://www.tjes.jus.br/wp-content/uploads/Instalac%CC%A7a%CC%83o-do-PJe-Office.pdf
http://www.tjes.jus.br/wp-content/uploads/Instalac%CC%A7a%CC%83o-do-PJe-Office.pdf
http://www.tjes.jus.br/wp-content/uploads/Instalac%CC%A7a%CC%83o-do-PJe-Office.pdf


Quando   o   PjeOffice   não   está   instalado,   acesse   o   link   “Clique   aqui”   para   abrir   a   instalação   do  

PjeOffice.  

 

 

 

Na   janela   “Alerta:   Potencial   risco   de   segurança   a   frente”,   clique   em   “Avançado”.  

 

 



Depois   clique   em   “Aceitar   o   risco   e   continuar”. 

 

 

  



Será   exibido   então,   na   tela   o   guia   de   instalação   do   Pje.  

 

Neste   endereço,   Haverá   um   guia   e   o   arquivo   executável   que   para   a   execução   da   instalação.  



Siga   os   passos   de   instalação   e   ao   final   todos   os   requisitos   estarão   adequados   para   a   correta  

utilização   do   Pje.  


