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Pré-requisitos e sugestões 
Para usar o assinador do SEEU você precisará de alguns softwares instalados no seu 

computador, são eles: 

• Navegador de internet atualizado (Mozilla, Edge ou Google Chrome) 

• Java versão 8 ¹: Java 8 

• Adobe Reader (visualizador de arquivos do tipo PDF): Adobe Reader DC  

• Certificado Digital (Pode ser usado o certificado A3 via token/cartão ou o A1 por 

arquivo) ² 

Observação 1: O certificado digital do tipo A3 é o mesmo usado para acessar o PJe. 

Observação 2: Para verificar se o JAVA já está instalado no seu computador: 

https://www.java.com/pt_BR/download/help/version_manual.xml. 

¹ recomendamos o Java 8 Update 202, no entanto está versão pode ser baixada por 

esse link: Java 8 202 (é necessário fazer um cadastro gratuito). 

 

 

² No link www.tjpe.jus.br/ajuda tem informações sobre os programas necessários para 

o funcionamento dos certificados digitais (tokens/A3). 

Softwares Úteis (não são essenciais, mas podem ajudar no uso do SEEU) 

• PJeOffice ou Assinador TJPR: softwares que realizam a assinatura digital dos arquivos 
de maneira off-line (quando o assinador do SEEU estiver com problemas).  

• doPDF: ferramenta para converter documentos para o formato PDF.  
• PDFSAM Split and Merge: ferramenta que divide um arquivo PDF em vários arquivos 

(selecionar a opção "32 bits Windows Installer" ou "64 bits Windows Installer", de 
acordo com o sistema operacional instalado). Manual em português aqui.  

 

 

 

 

https://javadl.oracle.com/webapps/download/AutoDL?BundleId=244582_d7fc238d0cbf4b0dac67be84580cfb4b
https://get.adobe.com/br/reader/
https://www.java.com/pt_BR/download/help/version_manual.xml
https://www.oracle.com/br/java/technologies/javase/javase8-archive-downloads.html
https://www.tjpe.jus.br/ajuda/INSTALA%C3%87%C3%83O%20DO%20CERTIFICADO%20DIGITAL%20CERTISIGN.pdf
https://cnj-pje-programs.s3-sa-east-1.amazonaws.com/pje-office/PJeOffice.exe
https://portal.tjpr.jus.br/tjpr-assinador/launch-advogados.jnlp
http://www.dopdf.com/br/
https://pdfsam.org/download-pdfsam-basic
https://seeu.pje.jus.br/seeu/informacoesExtras/manuais/ManualPDFSam.pdf


Como instalar o Java 

Clique no link Java 8 e escolha a opção de salvar o arquivo e clique em OK.  

 

Escolha o local onde vai salvar o arquivo no computador e clique em salvar. 

 

 

Clique duas vezes no arquivo baixado... 

 

... e na janela de instalação clique em instalar. 

https://javadl.oracle.com/webapps/download/AutoDL?BundleId=244582_d7fc238d0cbf4b0dac67be84580cfb4b


 

No final clique em fechar para concluir. 

 

Pronto, agora o Java está instalado no seu computador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Como instalar o adobe Reader PDF 

No site para baixar o arquivo desmarque as opções mostradas na imagem abaixo e clique em 
“baixar o Acrobat Reader”. 

 

Na tela seguinte aguarde aparecer janela mostrada abaixo e clique em Salvar arquivo. 

 

 

Escolha o local onde vai salvar o arquivo no computador e clique em salvar. 

 

Clique duas vezes no arquivo baixado... 



 

... e aguarde o processo de instalação. 

 

Quando concluir o Adobe Reader estará pronto para ser usado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usando o assinador do SEEU 
Você poderá usar qualquer navegador para acessar e usar o assinador do SEUU, vamos 

mostrar o procedimento nos navegadores Mozilla Firefox (antigo e novo), Google Chrome e 

Microsoft Edge  

Na tela para inserir um arquivo (PDF) no SEEU você terá as opções de remover o arquivo, 

cancelar a operação e por fim assinar o arquivo. 

 

Clique em assinar arquivo. 

Usando o Mozilla Firefox 
 

Quando for assinar um arquivo pela primeira vez dentro do sistema SEEU e ao clicar no 

botão , um arquivo com o nome AssinadorTJPR.jnlp será oferecido para 

download. 

Firefox Antigo 

 



Na janela para o baixar o arquivo verifique se o “Abri com o:” está selecionado para o Java 

(TM) Web Launcher, marque a opção “fazer isso automaticamente nos arquivos...” e clique em 

Ok (como mostra a imagem abaixo). 

 

Da próxima vez que for baixar e usar assinador ele irá executar automaticamente. 

Firefox Novo 

No Firefox mais atual a janela de Download ficará assim: 

 

Clique em salvar arquivo. 

Na janela seguinte clique em “salvar” para baixar o assinador no computador. 

 



Depois vá parte superior direita do Firefox e clique no ícone que corresponde ao arquivo 

baixado e na lista que irá aparecer clique no arquivo do assinador. 

 

Na janela de aviso de segurança do Firefox clique em OK. 

 

 

Quando o assinador for executado irá surgir uma janela com o JAVA e no primeiro uso do 

programa poderá aparecer um aviso devido a versão ser antiga, caso ocorra isso siga o 

procedimento a seguir. 

Na janela abaixo marque a opção não “Não perguntar outra vez...” e clique em “mais tarde”. 

 

 

 

Na janela seguinte do Java marque a opção “não mostrar novamente” e clique em executar. 



 

Pronto, agora o assinador poderá ser executado sem problemas. 

 

Quando o assinador abrir será solicitado o tipo de assinatura: 

- Cartão ou Token – Certificado do tipo A3. 

- Em arquivo – Certificado do tipo A1; 

 

E durante a execução do assinador a janela do SEEU ficará bloqueada como na imagem abaixo. 

 

 

 



Assinando com o token 

Marque a opção “cartão/token (A3)” e clique em assinar. 

 

A janela do pin do irá aparecer, com isso insira a senha do certificado digital e clique em OK. 

 

Obs: A janela pode mudar dependendo do modelo do token. 

Se a assinatura for concluída com sucesso o assinador irá mostrar a mensagem abaixo... 

 

 

...e o SEUU mostrará a imagem abaixo e depois voltará para tela do sistema. 

 



Usando o Google Chrome 
 

Quando for assinar um arquivo pela primeira vez dentro do sistema SEEU e ao clicar no 

botão , um arquivo com o nome AssinadorTJPR.jnlp será oferecido para 

download. 

No Google Chrome a informação que o arquivo está sendo baixo será mostrado na parte 

inferior esquerda do navegador. 

 

 

Se aparecer um aviso de segurança clique em manter. 

 

Depois clique no arquivo quando ele terminar de baixar. 

 



Quando o assinador for executado irá surgir uma janela com o JAVA e no primeiro uso do 

programa poderá aparecer um aviso devido a versão ser antiga, caso ocorra isso siga o 

procedimento a seguir. 

Na janela abaixo marque a opção não “Não perguntar outra vez...” e clique em “mais tarde”. 

 

Na janela seguinte do Java marque a opção “não mostrar novamente” e clique em executar. 

 

 

Pronto, agora o assinador poderá ser executado sem problemas. 

 

Quando o assinador abrir será solicitado o tipo de assinatura: 

- Cartão ou Token – Certificado do tipo A3. 

- Em arquivo – Certificado do tipo A1; 

 



E durante a execução do assinador a janela do SEEU ficará bloqueada como na imagem abaixo. 

 

 

Assinando com o token 

Marque a opção “cartão/token (A3)” e clique em assinar. 

 

A janela do pin do irá aparecer, com isso insira a senha do certificado digital e clique em OK. 

 

Obs: A janela pode mudar dependendo do modelo do token. 

Se a assinatura for concluída com sucesso o assinador irá mostrar a mensagem abaixo... 

 

 

...e o SEUU mostrará a imagem abaixo e depois voltará para tela do sistema. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usando o Microsoft EDGE 
 

Quando for assinar um arquivo pela primeira vez dentro do sistema SEEU e ao clicar no 

botão , um arquivo com o nome AssinadorTJPR.jnlp será oferecido para 

download. 

No Microsoft Edge a informação que um arquivo está sendo baixo fica na parte superior direita 

dele. 

 

Clique no ícone que corresponde ao arquivo baixo irá aparecer um aviso de segurança. 

 

Clique em cima do arquivo, depois nos  e escolha “manter”. 

 



 

O arquivo será baixado, por fim, clique em “abrir arquivo”. 

 

Quando o assinador for executado irá surgir uma janela com o JAVA e no primeiro uso do 

programa poderá aparecer um aviso devido a versão ser antiga, caso ocorra isso siga o 

procedimento a seguir. 

Na janela abaixo marque a opção não “Não perguntar outra vez...” e clique em “mais tarde”. 

 

Na janela seguinte do Java marque a opção “não mostrar novamente” e clique em executar. 

 

 

Pronto, agora o assinador poderá ser executado sem problemas. 

 

 

 



Quando o assinador abrir será solicitado o tipo de assinatura: 

- Cartão ou Token – Certificado do tipo A3. 

- Em arquivo – Certificado do tipo A1; 

 

 

 

E durante a execução do assinador a janela do SEEU ficará bloqueada como na imagem abaixo. 

 

 

Assinando com o token 

Marque a opção “cartão/token (A3)” e clique em assinar. 

 

A janela do pin do irá aparecer, com isso insira a senha do certificado digital e clique em OK. 

 



Obs: A janela pode mudar dependendo do modelo do token. 

Se a assinatura for concluída com sucesso o assinador irá mostrar a mensagem abaixo... 

 

 

...e o SEUU mostrará a imagem abaixo e depois voltará para tela do sistema. 
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comunicacao/wiki/-/wiki/761353/Videoaulas 

 

 

https://seeu.pje.jus.br/seeu/softwaresRequeridos.jsp
https://docs.seeu.pje.jus.br/manual-administrador/cartilha_administrador.html#_introdu%C3%A7%C3%A3o
https://docs.seeu.pje.jus.br/manual-administrador/cartilha_administrador.html#_introdu%C3%A7%C3%A3o
https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/orientacoesAssinadorTJPR.jsp
https://www.tjpr.jus.br/documents/15390/8793528/Manual+Novo+Assinador+Projudi+v2.pdf/b720d814-12c7-4e48-b690-96d553c1072c
https://www.tjpr.jus.br/documents/15390/8793528/Manual+Novo+Assinador+Projudi+v2.pdf/b720d814-12c7-4e48-b690-96d553c1072c
https://www.tjpr.jus.br/widget/web/departamento-de-tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/wiki/-/wiki/761353/Videoaulas
https://www.tjpr.jus.br/widget/web/departamento-de-tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/wiki/-/wiki/761353/Videoaulas

