Procedimento de Configuração do micro
para acesso ao PJE do TJPE
1) Instale o plugin Java, sempre na versão mais atualizada. Baixe-o no link:
http://www.oracle.com/technetwork/pt/java/javase/downloads/jre8-downloads-2133155.html

Obs: desinstale qualquer versão anterior instalada no seu computador, acessando seu Painel de Controle
(Windows 7 ou anterior) ou a opção Configurações (Windows 8/8.1/10), e deixe apenas um plugin Java
instalado.
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2) Instale o navegador Mozilla Firefox versão 37. Baixe-o no link:
http://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/releases/37.0/win32/pt-BR/Firefox%20Setup%2037.0.exe
Obs: desinstale qualquer versão anterior ou posterior instalada do navegador Firefox no seu computador,
acessando seu Painel de Controle (Windows 7 ou anterior) ou a opção Configurações (Windows 8/8.1/10)

3) Restaure o navegador Mozilla Firefox para seu estado inicial, limpando qualquer configuração de versões
anteriores armazenadas em cache.
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4) Desative as atualizações automáticas do navegador Mozilla Firefox 37, clicando no botão “Abrir Menu”, e
logo após em ‘Opções’, conforme imagem abaixo:

Clique em “Avançado”, e depois na aba “Atualizações”.
Selecione a opção “Nunca verificar (não recomendado: risco de segurança)”
Desmarque o checkbox “Usar um serviço para instalar atualizações em segundo plano” e clique em OK.

3

5) Acesse o link https://pje.tjpe.jus.br/1g/login.seam pelo Mozilla Firefox. Após o carregamento da página,
clique no ícone
à esquerda da barra de endereços, e selecione a opção ‘Permitir e memorizar’.

Na mensagem que irá ser exibida conforme imagem abaixo, clique no botão ‘Continuar’. E na próxima
mensagem, marque a checkbox “Não mostrar novamente para aplicações do editor e local acima”, e em
seguida clique no botão “Executar”. O botão ‘Acessar com Certificado Digital’ será exibido.
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6) Visando não exibir as mensagens anteriores (as quais aparecerão constantemente), realize a exportação
do certificado do site ‘pje.tjpe.jus.br’ e importe-o pelo Painel de Controle do Java. Clique no ícone do
cadeado, à esquerda da barra de endereços, e clique no botão ‘Mais informações’, conforme imagem abaixo:

Na janela que se abre, clique no botão ‘Exibir Certificado’.
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Na próxima janela, clique na aba ‘Detalhes’, e em seguida no botão ‘Exportar’.

Para facilitar a localização posterior do arquivo, salve-o na sua Área de Trabalho.
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Abra o Painel de Controle do Java. Clique na aba ‘Segurança’, e em seguida clique no botão
‘Gerenciar certificados’, conforme imagem abaixo:

Na janela abaixo, na lista ‘Tipo de certificado’, selecione a opção ‘Local Seguro’. Em seguida, clique no botão
‘Importar’.
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Clique na opção ‘Área de Trabalho’, onde o arquivo foi baixado, e na lista ’Arquivos do tipo’, selecione a
opção ‘Todos os arquivos’. O arquivo pje.tjpe.jus.br.crt será exibido. Clique nele e em seguida clique no
botão “Abrir”.

Na janela anterior, clique no botão “Fechar”, e em seguida, na primeira janela, clique em ‘OK’.

Das próximas vezes que o navegador Mozilla Firefox 37 for aberto, as confirmações de segurança não
aparecerão mais, agilizando o acesso ao site.
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