
MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO SHODO NO MACOS

Pré-requisitos:

● Possuir Java 8. Caso não possua, instale a versão compatível deste link:
https://www.java.com/pt-BR/download/

● Para este manual, foi utilizada a versão 88.0 (64-bits). Para baixá-la, utilize o
link: https://www.mozilla.org/pt-BR/firefox/download/thanks/

Passo a passo:

1) Acessar o PJe de 1º (https://pje.trt16.jus.br/primeirograu) ou de 2º Grau
(https://pje.trt16.jus.br/segundograu) e clicar no link “Método de Assinatura: Shodô”:

2) Clicar na opção “Demais sistemas operacionais”, conforme figura abaixo:

https://www.java.com/pt-BR/download/
https://www.mozilla.org/pt-BR/firefox/download/thanks/
https://pje.trt16.jus.br/primeirograu
https://pje.trt16.jus.br/segundograu


3) Escolha a opção “Abrir com: Java Web Start” e clique em “OK”:

4) Caso apareça a mensagem “AssinadorJT.jnlp não pode ser aberto porque procede
de um desenvolvedor não identificado”, cliquem em “OK” e siga para o passo 5.
Senão, pode seguir para o passo 9.

5) Procure o aplicativo “Preferência do Sistema”, cujo ícone aparece abaixo:



6) E depois procure pela opção “Segurança e Privacidade”

7) Verifique na área “Permitir apps transferidos” se a opção “App Store e
desenvolvedores identificados” está selecionada. Se não estiver, clique no cadeado
mais abaixo e faça a mudança para essa opção. Após essa operação, clique no botão
“Abrir Mesmo Assim”:



8) Ao aparecer a Janela abaixo, clique em “Abrir”:

9) Caso apareça a mensagem abaixo, clique em “OK” e siga para o passo 10. Caso
contrário, siga para o passo 15.

10) Abra novamente o App “Preferências do Sistema”, faça a busca do termo “Java” e
selecione a opção que estiver destacada:



11) Clique na aba “Segurança”

12) Verifique se as opções destacadas em vermelho estão marcadas. Se não estiver,
proceda com a marcação. Após isso, clique no botão “Editar Lista de Sites...”



13) Na janela aberta, clique no botão “Adicionar”, digite na caixa de texto que aparece
acima: “https://pje.trt16.jus.br” e finalize clicando em “OK” nesta janela e em todas as
outras abertas em segundo plano.

14) Abra o Finder, vá até a pasta “Transferências”, procure pelo arquivo
“AssinadorJT.jnlp”, e dê um duplo clique nele.

15) Após estes passos, será possível verificar a Janela de Download do assinador:

https://pje.trt16.jus.br


16) Caso apareça a mensagem abaixo, verifique as informações contidas em “Nome” e
“Local” estão iguais às informadas abaixo. Se sim, clique na opção “Eu aceito o risco e
desejo executar este aplicativo” e clique em “Executar”:

17) Deverá aparecer no canto superior direito, próximo ao relógio, o ícone do Shodô,
conforme mostra figura abaixo:

18) Volte à página inicial do PJE, no Mozilla Firefox e clique no botão azul:
“CERTIFICADO DIGITAL”



19) Após clicar no botão do item anterior, deverá aparecer uma Janela para inserção do
PIN do token do usuário e, ao concluir, clicar em “OK”:

20) A próxima tela deverá ser a tela inicial do PJE com os dados do usuário mostrados
no canto superior direito:


