
1 Navegador Firefox / PJe Portable 

Para o acesso ao sistema PJe foi disponibilizada no site do TRT4 uma versão 

préconfigurada do navegador Firefox, o PJe Portable (PJe portátil). Ele é um pacote 

que contém os programas necessários para uso do PJe (Firefox, Java, assinadores 

Shodo e PJe Office), dispensando a instalação e configuração de cada um desses 

programas. 

Para baixá-lo, acesse o  site  do TRT4 , clique no ícone PJe Acesso ao 

sistema, clique em Configuração do computador e, por fim, clique no link PJe 

Portable com Shodo e PJe Office. A instalação pode ser padrão (apenas Avançar 

até o final). 

 

Observe que o link para download do PJe Portable é atualizado de tempos em 

tempos, conforme o programa é atualizado. Periodicamente você deve voltar a essa 

página, verificar se há uma nova versão do PJe Portable e, se for o caso, baixar e 

instalar a nova versão. 

Com o PJe Portable instalado, o único requisito para utilizar o PJe em um 

computador particular passa a ser a assinatura digital estar configurada e 

funcionando. 
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2 Assinatura digital 

Neste manual nos fixamos nas mídias criptográficas (token e cartão) utilizadas 

no TRT4. Qualquer mídia diferente das referidas aqui necessitarão de driver e 

gerenciador específicos, que devem ser obtidos junto à certificadora que a forneceu. 

Além disso, é necessário instalar o certificado da AC Raiz Brasileira. 

2.1 Verificando o tipo de sistema operacional – 32 ou 64 

bits 

Essa verificação é necessária porque os programas gerenciadores do token ou 

cartão possuem diferentes versões para o Windows de 32 ou 64 bits. 

Clique no botão Iniciar no canto inferior esquerdo da tela. Digite computador 

na caixa de pesquisa. Clique com o botão direito do mouse em Meu computador 

(também pode aparecer como Computador) e depois clique em Propriedades: 

 

Verifique o conteúdo da linha Tipo de sistema: 



 

2.2 Certificados emitidos em token Morpho 

 

Deverão ser instalados o driver do dispositivo e o gerenciador do token, o 

programa SafeSign. 

2.2.1 Driver 

Para obter o driver do token Morpho: 

• se seu sistema operacional é o Windows XP, clique aqui. 

• se seu sistema operacional é o Windows 7/8/10, clique aqui. 

A instalação do driver pode ser padrão (apenas Avançar até o final). 

2.2.2 Gerenciador do token 

Para obter o programa SafeSign: 

• se seu sistema é o Windows XP/7/8/10 de 32 bits, clique aqui. 

• se seu sistema é o Windows 7/8/10 de 64 bits, clique aqui. 

https://www.trt4.jus.br/portais/media/361827/setupdrivermorpho32bits.exe
https://www.trt4.jus.br/portais/media/361836/morphocciddrivers_redist_v1.0.0_install_Win7-8.exe
https://www.trt4.jus.br/portais/media/361824/SafeSignIC30124-x86-win-tu-user.exe
https://www.trt4.jus.br/portais/media/361821/SafeSignIC30124-x64-win-tu-user.exe


Durante a instalação do gerenciador SafeSign, tome cuidado apenas na hora 

de instalar o suporte no navegador Firefox, conforme demonstrado a seguir. 

 

 

Clique no nome 

do navegador e depois 

no botão  Instalar . 

Clique em  OK  e 

depois no botão  Fechar . 



2.3 Certificados emitidos em token Aladdin eToken Pro 

 

O driver do dispositivo e o gerenciador do token estão no mesmo pacote – o 

programa SafeNet. Há apenas uma instalação a ser feita. 

Para obtê-lo: 

• se seu sistema operacional é o Windows XP/Vista/7/8/10 de 32 bits, clique 

aqui.  

• se seu sistema operacional é o Windows Vista/7/8/10 de 64 bits, clique aqui. 

A instalação pode ser padrão (apenas Avançar até o final). 

2.4 Certificados emitidos em token SafeNet 5100 

 

O driver do dispositivo e o gerenciador do token estão no mesmo pacote – o 

programa SafeNet. Esse é o mesmo programa utilizado para o token Aladdin. Para 

instruções sobre como obter e instalar o programa SafeNet, consulte a seção 2.3 

Certificados emitidos em token Aladdin eToken Pro. 

https://www.trt4.jus.br/portais/media/361839/Safenet_Authentication_Client_8.1SP2_x32.msi
https://www.trt4.jus.br/portais/media/361839/Safenet_Authentication_Client_8.1SP2_x32.msi
https://www.trt4.jus.br/portais/media/361558/Safenet_Authentication_Client_8.1SP2-x64.msi


2.5 Certificados emitidos em token ePass2003 

 

O driver do dispositivo e o gerenciador do token estão no mesmo pacote. Há 

apenas uma instalação a ser feita. 

Para obter o gerenciador do token ePass2003, clique aqui. 

Após o download, execute o instalador com todas as opções padrão, exceto as 

seguintes: 

 Na tela de seleção de idiomas, escolha Português e clique OK; 

 Na Janela para escolha das opções CSP, manter a opção CSP Privado e 

clique em Install; 

 

2.6 Certificados emitidos em cartão 

No Tribunal utilizamos diferentes tipos de cartão. Antes de instalar o driver e o 

gerenciador do cartão, é necessário identificar o modelo do cartão. 

2.6.1 Cartão Charismatics 

Para identificar esse modelo de cartão, verifique o verso. Se estiver escrito 

Magic Control, então o cartão é Charismatics. Veja a figura a seguir: 

 
Magic Control estará neste local,  
no verso de seu cartão. 

https://www.trt4.jus.br/portais/media/361833/ePass2003-Setup_v1.1.16.330.exe


Para baixar o gestor do cartão Charismatics, acesse o site da Caixa Econômica 

Federal: 

http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx  

Clique no item Certificado Digital - Drivers e manuais de instalação e depois 

clique no link referente ao seu sistema operacional, dentre um dos que estão 

destacados na figura a seguir. 

A instalação pode ser padrão (apenas Avançar até o final). 

 

http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx


2.6.2 Demais cartões 

Os demais cartões utilizam o gerenciador SafeSign, o mesmo utilizado para o token 

Morpho. Para instruções sobre como obter e instalar o programa SafeSign, consulte a seção 

2.2.2 Gerenciador do token. 

Além de instalar o gerenciador do cartão, é necessário instalar o driver da leitora de 

cartão que é fornecido pelo fabricante ou pela certificadora. 

No link a seguir é possível obter os drivers para algumas leitoras de cartão: 

http://www.certisign.com.br/atendimento-suporte/downloads/leitoras/windows 

2.7 Instalação do certificado da AC Raiz Brasileira 

O certificado digital armazenado no token é emitido por uma autoridade 

certificadora, que por sua vez possui seu próprio certificado digital, que é emitido pela 

Autoridade Certificadora (AC) Raiz Brasileira. Essa também possui seu próprio 

certificado digital, que deve ser instalado para que o computador possa estabelecer a 

cadeia de certificados e confiar no certificado digital armazenado no token. 

2.7.1 Instalação do certificado da AC Raiz Brasileira versão 5 

Clique no link a seguir para baixar o certificado da AC Raiz Brasileira versão 5, a 

versão mais recente até o momento: 

http://acraiz.icpbrasil.gov.br/ICP-Brasilv5.crt 

Salve o arquivo em uma pasta. Depois, abra essa pasta. 

Clique no arquivo baixado com o botão direito do mouse e clique em Instalar 

Certificado: 

Clique em Abrir: 

http://www.certisign.com.br/atendimento-suporte/downloads/leitoras/windows
http://acraiz.icpbrasil.gov.br/ICP-Brasilv5.crt


 

Escolha a opção Máquina Local e clique em Avançar: 

 
Selecione a opção Colocar todos os certificados no repositório a seguir e 

clique em Procurar: 



 

Selecione a opção Autoridades de Certificação Raiz Confiáveis e clique em OK: 

 
De volta à tela anterior, clique em Avançar. 

Clique em Concluir: 



 

Ao final, se tudo ocorreu bem, deve aparecer a mensagem A importação obteve 

êxito. Basta clicar em OK para terminar: 

 
2.7.2 Instalação de versões anteriores do certificado da AC Raiz 

Brasileira 

Se mesmo executando o procedimento da seção anterior você ainda enfrentar 

problemas com cadeias de certificados, é provável que seu certificado tenha sido emitido 

há mais tempo e você precise instalar as versões anteriores do certificado da AC Raiz 



Brasileira. Nesse caso, repita o procedimento descrito naquela seção para os seguintes 

certificados (clique nos links para baixá-los): 

• Certificado da AC Raiz Brasileira versão 1: 

http://acraiz.icpbrasil.gov.br/credenciadas/RAIZ/ICP-Brasil.crt 

• Certificado da AC Raiz Brasileira versão 2: 

http://acraiz.icpbrasil.gov.br/credenciadas/RAIZ/ICP-Brasilv2.crt 

• Certificado da AC Raiz Brasileira versão 4: 

http://acraiz.icpbrasil.gov.br/credenciadas/RAIZ/ICP-Brasilv4.crt 

O certificado da AC Raiz Brasileira versão 3 foi revogado em 26/02/2014, de modo 

que sua instalação não é necessária. 

http://acraiz.icpbrasil.gov.br/credenciadas/RAIZ/ICP-Brasil.crt
http://acraiz.icpbrasil.gov.br/credenciadas/RAIZ/ICP-Brasilv2.crt
http://acraiz.icpbrasil.gov.br/credenciadas/RAIZ/ICP-Brasilv2.crt
http://acraiz.icpbrasil.gov.br/credenciadas/RAIZ/ICP-Brasilv4.crt

