
ORIENTAÇÕES DE USO PJE – CONFIGURAÇÃO DE ACESSO AO PJE 

 

Prezado(a),  

 

O acesso ao Pje pede que uma série de requisitos sejam observados, assim, pedimos que sejam 

feitas as seguintes verificações antes da efetivação do chamado técnico: 

 

Certificado Digital 

 

1. Instalar o driver apropriado do seu certificado digital evita a mensagem "não foi encontrado 

nenhum certificado digital" ao tentar se autenticar no PJe. Para solucionar este problema, 

recomendamos que siga as instruções dos manuais disponíveis no tópico “Certificado 

Digital” do endereço www.tjpe.jus.br/ajuda.  
 

2. Verificar a validade do token:  Acessando o Painel de Controle > Redes e Internet ou Opções 

da Internet > aba Conteúdo > Certificados - Caso haja algum certificado com a validade 

expirada, removê-lo clicando nele e em Remover.  

 

3. O Token não pode estar bloqueado ou ter sido revogado, clicando com o botão direito, no 

ícone da SafeNet, no canto inferior direito, após clicar em “informação do certificado”, todos 

os certificados apresentados devem estar com o Status valido. 

 

PJeOffice 

 

1. Instalar o PJe Office na versão mais recente: 

1.1. Em ambiente interno do TJPE, pela central de software – ver ícone disponível em 

seu desktop; 

1.2. Em ambiente externo ao TJPE: acessar o endereço: www.tjpe.jus.br/ajuda 

 

2. Configurar o PJe Office da seguinte forma: - Ao instalar o PJe Office, ele fica aparecendo em 

segundo plano na barra de tarefas (ao lado da data e hora) - clique no ícone com o botão 

direito e acesse a opção Configuração de Certificado. Na janela aberta, vai haver a aba 

Preferências. Nela, marque a opção "Sempre" (solicitação da senha do certificado). Depois, 

vá na aba Avançado. Vai haver uma tabela "Providers". Se o seu token estiver conectado ao 

computador, ele deve aparecer nela (MSCAPI / PKCS11) - Clique no MSCAPI/PKCS11. Veja se 

ele pede a senha... - Ao inserir a senha e confirmar, ele deve exibir suas informações 

embaixo. Pode Concluir e tente acessar o sistema novamente. Maiores Informações: 

https://www.tjpe.jus.br/ajuda/  clicando no tópico “Pje/PJe Office” 

 

3. Verificar se os seguintes servidores (URLs) estão autorizados no PJeOffice: 

https://pje.tjpe.jus.br/1g, https://pje.tjpe.jus.br/2g e 

https://sso.cloud.pje.jus.br/auth/realms/pje 

  

4. Verificar o log do PjeOffice: caso ocorra erro, verificar a tela de log do PjeOffice tirar o print 

dessa tela para identificação do problema – enviar ao abrir o chamado técnico.    

  

Navegadores  

 



1. O Navegador PJE não é compatível com a nova versão do PJe, apenas utilize o Firefox ou 

Google Chrome. 

 

2. Para os testes, retirar modo anônimo do navegador  

 

3. Verificar se o navegador está configurado para aceitar cookies de terceiros  

 

4. Limpar o cache e os cookies do navegador (CTRL+SHIFT+DEL);   

 

5. Em caso de mudança de senha do PJe, aguardar 5 minutos para atualização de todo sistema;    

 

6. Caso o solicitante reporte que, ao tentar acessar o sistema, dá a mensagem “O usuário ... 

não possui localização”, é porque este usuário ainda não foi incluído no perfil referente a 

suas funções, devendo entrar em contato com o responsável pelo seu cadastro  

 

7. Caso você esteja em ambiente externo ao TJPE, verificar se os endereços 

https://sso.cloud.pje.jus.br ou https://sso.pdpj.jus.br  estão liberados em sua rede (caso seu 

micro esteja conectado em alguma rede – ex: escritório, empresa, órgão público etc). Para 

esse teste, não pode ter proxy configurado em seu navegador. Acesse o tópico “Pontos de 

Atenção a nova forma de login no PJe” no endereço www.tjpe.jus.br/ajuda e siga as 

orientações. Caso não retorne a página, será preciso envolver o suporte técnico da sua 

localidade. 

 

8. Fechar todas as abas e navegadores, abrir apenas um navegador e uma aba e testar o acesso 

ao sistema; 

 

9. Se não obteve sucesso, ainda cabem outras verificações, como proxy, plugins e antivirus. 

Seguir as instruções do manual disponível no www.tjpe.jus.br/ajuda (Pontos de atenção à 

nova forma de login no PJe) e, caso continue sem acesso, retornar o contato informando o 

número desse chamado de orientação.  

 

REFERÊNCIAS   

  

• O Pje foi atualizado para a versão 2.1.10, conforme notícia divulgada em: 

https://www.tjpe.jus.br/-/processo-judicial-eletronico-pje-tera-versao-atualizada-a-

partir-de-21-de-mar-1  

 

• Na wiki do Pje há documentos disponíveis contendo informações que poderão lhe 

auxiliar em possíveis dúvidas e a conhecer as novidades da nova versão: 

https://www.tjpe.jus.br/web/processo-judicial-eletronico/wiki/-

/wiki/PJe/Novidades+PJe+2.1.10   

 

• Caso tenha necessidade de configurar o acesso ao PJE em computadores pessoais ou do 

programa Judiciário conectado, acesse o site: www.tjpe.jus.br/configurar   

 

 


