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ROTEIRO de PRIMEIRO USO do ASSINADOR DIGITAL 

(SHOMEI) 
Com o assinador digital Shomei, baseado no Shodō do CSJT, todos os(as) usuários(as) do 

Peticionamento Eletrônico do MPT terão a liberdade de ativar seu pré-cadastro com o seu 

certificado digital. 

1.  Para instalar o Shomei, basta acessar o Peticionamento Eletrônico do MPT, clicar em JÁ FIZ 

PRÉ-CADASTRO E QUERO ATIVÁ-LO COM MEU CERTIFICADO DIGITAL, e na janela exibida logo 

após, selecionar EXECUTAR SHOMEI, conforme a tela abaixo: 

 

2. No popup do navegador, para fazer o download, instalação e execução do Shomei, basta 

clicar no botão Ok: 
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Acompanhe o download do Shomei: 

 

3. No popup seguinte, selecione “Não mostrar novamente para aplicações do editor e local 

acima” e clique em Executar: 

 

 

Será exibida uma tela de apresentação do Shomei: 
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4. Caso apareça a Advertência de Segurança abaixo, clique em Executar: 

 

 

5. Para verificar se o Shomei está em execução, clique em mostrar ícones ocultos (seta para 

cima no canto inferior direito do Windows) e verifique se aparece o ícone de bandeja do 

Shomei. Caso consiga visualizar, o Shomei está ativo: 

 

 

6. No primeiro acesso ao Shomei, é necessário realizar uma confirmação de acesso à 

aplicação, clicando Ok na seguinte tela. 
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7. Você será redirecionado a uma página, onde deverá clicar em "Entendo os riscos": 

 

 

8. Em seguida, clique em "Adicionar exceção", e depois em "Confirmar exceção de 

segurança": 
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9. Dica: Caso feche acidentalmente a tela de confirmação de “Exceção de segurança” do 

navegador antes de “Confirmar exceção de segurança”, ela pode ser acessada novamente 

clicando com o botão direito no ícone de bandeja do Shomei e selecionando “Status”: 

 

 

Dica: Caso ainda tenha algum problema ao clicar no botão Confirmar exceção de segurança, 

vá para os passos 11 e/ou 12 abaixo. 
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10. Após “Confirmar exceção de segurança”, a tela inicial do Shomei será apresentada, sendo 

possível então entrar no Peticionamento Eletrônico e confirmar seu pré-cadastro. A aba de 

apresentação pode ser fechada, como mostrado pela seta vermelha abaixo: 

 

 

11. Caso a operação realizada não resulte na tela acima, e seja exibida a mensagem  
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Abra uma nova aba do navegador, e acesse o endereço https://127.0.0.1:9003 

 

 

12. Ou, ainda, se resultar no erro “404 – NOT FOUND” ou se ocorrer um alerta de Aplicação 

Java Bloqueada (Aplicação Bloqueada pela Segurança do Java): 

 

 

Inclua o site “https://sistemas.mpt.mp.br” na Lista de Exceções de Sites da Configuração Java 

(ANEXO 1). 

 

https://127.0.0.1:9003/
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13. É possível testar se o Shomei está ativo seguindo estes passos: 

Clique com o botão direito no ícone do Shomei na Barra do Windows (vide passo 5) e escolha a 

opção Status. Irá abrir o site https://127.0.0.1:9003.  

 

 

Se abrir uma página com o erro  “404 – NOT FOUND”, faça o seguinte: 

Feche o Shomei, clicando com o botão direito no ícone do Shomei na Barra do Windows (vide 

passo 5). Se não funcionar a finalização no Gerenciador de Tarefas, reinicialize o computador. 

Confira se foi inserida a página https://sistemas.mpt.mp.br na Lista de Exceções de Sites da 

Configuração Java (ANEXO 1). 

Baixe novamente o Shomei em https://sistemas.mpt.mp.br/shomei/AssinadorMPT.jnlp e o 

reinstale (passo 3 e seguintes) 

 

 

https://sistemas.mpt.mp.br/shomei/AssinadorMPT.jnlp
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14. Com o Shomei instalado, basta clicar em VALIDAR PRÉ-CADASTRO: 1. OPÇÃO de VALIDAR 

com Certificado Digital 

 

 

15. Caso o token não esteja conectado à porta USB do seu computador, será exibida a 

seguinte mensagem:  
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16. Com o token conectado, abrirá uma janela popup solicitando o PIN (senha) do Certificado. 

Digite a senha e clique em Ok: 

 

17. Confirme seu pré-cadastro na tela que será aberta: 
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ANEXO 1 
 

Para abrir a Configuração Java, abra a Pesquisa na Web e no Windows. Isso pode ser feito 

clicando no ícone do Windows (antigo botão iniciar) e digitando o termo de pesquisa “java” no 

campo de texto: 
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Abra a aba Segurança e clique em Editar Lista de Sites: 
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Clique em Adicionar: 

 

Role a lista até a última linha, usando a barra de rolagem da lista de sites, e encontre a nova 

linha a ser adicionada: 
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Digite o site “https://sistemas.mpt.mp.br” na nova linha e clique em Ok: 

 



 

Material produzido para usuários externos do PETICIONAMENTO ELETRÔNICO 

 

Ministério Público do Trabalho 
Roteiro de Uso do Assinador Digital - SHOMEI 

 

 

Clique em Ok para confirmar a inclusão: 

 

 * Após clicar em Ok, essa configuração ainda pode demorar um pouco para ser efetivada. 

Aguarde até 5 minutos para que a alteração surta efeito. Ou ainda, pode-se fechar e abrir 

novamente o Shomei. 

Finalize a instalação do Shomei prossiguindo com os passos seguintes deste roteiro. 
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ANEXO 2 
 

Para utilizar Certificado A1, no novo Assinador Digital Shomei, entre nas Configurações do 

Assinador Digital: 

 

Selecione a opção “Utilizar certificado A1” e localize o arquivo do Certificado A1: 
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Confirme suas alterações: 

 

 

Atenção: Configurado dessa forma, o Assinador Digital não funciona com Token (Certificado 

A3).  

Para voltar a usar Token, deve-se retirar a opção de “Utilizar certificado A1”: 

 


