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 1 Introdução
Este manual  tem como objetivo informar como é possível  solucionar o problema para realizar  
assinatura  de  documentos  e  protocolar  processos  utilizando  o  navegador  Mozilla  Firefox  e  o 
assinador Shodô.

 2 Navegador Mozilla Firefox

 2.1 Limpando o histórico e dados de navegação
Abaixo temos os passos para limpar o histórico do navegador Firefox. Alguns problemas podem ser 
solucionados limpando os dados de navegação e o histórico.

Pressionar simultaneamente as teclas "Control"  + "Shift" + "Delete", em seguida, selecionar os 
itens Cookies, Cache e Dados offline de sites.

Selecionar conforme figura abaixo:

 2.2 Atualização do Mozilla Firefox:
Para atualizar o navegador Mozilla Firefox clicar no link abaixo:

Equipamento pessoal: https://www.mozilla.org/pt-BR/firefox/download/thanks/
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 2.3 Como verificar a versão do Mozilla Firefox:
Na parte superior direita do Mozilla Firefox, clicar no botão ‘Abrir menu do aplicativo”, em seguida 
clicar em "Ajuda" e "Sobre o Firefox":

Será exibida a janela com a versão:
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Em equipamentos particulares também é possível atualizar o navegador clicando em "Atualizar  
para ..." na tela acima.

 3 Assinador Shodô

 3.1 Desinstalação
É necessário a desinstalação de todas as versões do Shodô igual ou inferior a 1.1.1 e instalar a 
versão atualizada 1.2.0.

Para verificar qual a versão está instalada na máquina, fazer os procedimentos abaixo:

No menu iniciar do Windows, digite a palavra “control” e clicar em "Abrir" o Painel de Controle:

Clique em “Exibir por: categoria” e depois na opção “desinstalar um programa”
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Será exibida uma lista de programas em ordem alfabética. Localizar o programa Shodô e validar na 
coluna “Versão” a versão que está instalada na máquina.

Para desinstalar, clicar com botão direito do mouse sobre o programa Shodô e  em seguida 
“desinstalar”:

Clicam em “SIM” na janela seguinte:
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Obs.: Caso apareça a janela com a pergunta “Deseja permitir que este aplicativo de um fornecedor  
desconhecido faça alterações no seu dispositivo?” clique em “SIM”.

Na janela abaixo, deixe a opção marcada para fechar automaticamente as aplicações e clicar em 
“OK”:

Se tiver mais versões antigas do Shodô para desinstalar, clicar em "No" na janela abaixo. Caso não 
tiver nenhuma outra versão, clique em “Yes”.

Após reiniciar a máquina, abrir o navegador Mozilla Firefox, para instalação do Shodô versão 1.2.0

 3.2 Instalação
Para instalar o Shodô o meio mais fácil é acessar o portal do TRT 2ª Região, por meio do link:  
https://ww2.trt2.jus.br/   
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Clicar em PJe:

Clicar em 1º grau e acesso ao ambiente:

Clicar em “Modo de Assinatura: Shodô”:
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Clicar na opção destaca abaixo, observando a versão do sistema operacional do equipamento:

Clicar em “Salvar arquivo”:

Na parte superior direita do Mozilla Firefox, aparecerá o ícone de downloads, clicar sobre ele e 
depois no arquivo “shodo.msi”

Irá apresentar a mensagem abaixo, clica em “OK”:
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Caso seja apresentada a mensagem abaixo, clicar em “No”:

Clicar no menu iniciar do Windows e digitar a palavra “Shodo” e clicar apenas uma vez

no aplicativo Shodo:

Aguardar até carregar na barra de tarefas o ícone do Shodô - 1.2.0
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 3.3 Configuração
Para configurar o assinador Shodô, localizar o ícone do Shodô que está na barra de tarefas. Ele 
poderá estar oculto, para localizá-lo clicar na seta para cima:

Clicar com o botão direto do mouse em cima do ícone do Shodô e clicar em “configuração”:

Na janela de Configuração do Assinador Shodô, na aba “Solicitar PIN”, deixar marcado a opção 
“sempre”:
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Se o Certificado Digital for o modelo Token (USB), na aba “Certificado A1” deixar a opção de 
utilizar Certificado Tipo A1 desmarcada:

Na aba “Mecanismo”, clicar na opção “Forçar MSCAPI” em seguida clicar em “OK”:
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Abrir o Mozilla Firefox e digitar o seguinte site: https://127.0.0.1:9000 caso abrir a tela de “Alerta: 
potencial risco de segurança à frente”, clicar em “avançado” depois “Aceitar os riscos e continuar”

 3.4 Teste de assinatura
Na tela de boas-vindas do Shodô, selecione a opção "Teste de Assinatura":
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Na próxima tela, no campo Texto para assinar, escreva qualquer coisa. Não mude o campo Tipo de 
assinatura, deixe em modo Texto mesmo. Ao final, clicar no botão vermelho para "Assinar".

O texto inserido acima aparecerá embaralhado na parte inferior da tela. Isso significa que 
seu Shodô está pronto para ser usado tanto para o acesso ao PJe como para todas as 
assinaturas de documentos que sejam necessárias dentro do sistema.

 4 Dúvidas ou problemas técnicos
Em  caso  de  dúvidas  ou  problemas  técnicos  entrar  em  contato  com  o  Service  Desk  da  
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações por meio do telefone (11) 2898-3443 
ou pela Intranet, no ícone Assyst.
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