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I. Introdução 

Este Tutorial foi elaborado em atendimento à, Resolução 372 de 
12/02/2021 do Conselho Nacional de Justiça, que regulamenta a 
criação de plataforma de videoconferência denominada “Balcão 
Virtual”.

Trata-se de uma ferramenta de videoconferência gratuita, crip-
tografada de código 100% aberto, que ampliará a comunicação 
do público externo às varas e gabinetes do Tribunal de Justiça do 
Estado de Minas Gerais.
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II. Como obter acesso

O acesso ao Balcão Virtual pode ser feito via computador ou 
celular.

O acesso via computador poderá ser feito em qualquer navega-
dor. Se for feito via celular, somente pelo aplicativo denomina-
do Jitsi Meet, disponível gratuitamente na PlayStore (Android) e 
AppStore (Iphone).

Obs: O acesso por meio de celulares ocorrerá somente por esse 
aplicativo, não sendo possível acessá-lo por navegadores.
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Acesso pelo computador

Acesse por um navegador atualizado o endereço:
www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/processos/balcao-virtual/#

Observe o horário do atendimento da comarca/vara ou cartóri-
os/setor selecionado.

Realize a busca pela sua comarca/vara ou cartórios/setor de pro-
tocolo e clique no link correspondente para entrar na sala do 
atendimento do Balcão Virtual.
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Dependendo do navegador/computador utilizado, o sistema 
poderá pedir, na parte superior direita da tela, a autorização para 
acesso à câmera e ao microfone, como demonstrado na figura. 
Clique no botão “permitir”.
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Será aberta uma nova janela na qual deve-se  incluir o nome no 
campo “Informe seu nome” e, em seguida, clicar em “Peça para 
participar”.
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Caso apareça na tela “Esperando o anfitrião…”, indica que o 
atendimento ainda não começou. Dessa forma, deve-se sair e 
entrar novamente em outro horário ou aguardar a chegada do 
anfitrião, que liberará o acesso à sala.
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Caso contrário, será exibida a tela abaixo:

Deve-se aguardar o atendimento. Sua solicitação aparecerá na fila 
de espera.

Obs. Não é necessário nenhuma senha para a conferência.
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Acesso pelo celular

O acesso via celular será somente via aplicativo chamado Jit-
si Meet. Baixe-o em seu celular usando a PlayStore (Android) ou 
AppStore (Iphone). Para encontrá-lo, dentro da loja faça uma bus-
ca pelo nome “Jitsi Meet”.
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Depois de instalado, é necessária uma configuração simples, 
que será feita uma única vez.

Abra o aplicativo Jitsi Meet e selecione na parte superior o 
ícone

Em seguida, vá em “configurações”:
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Insira seu nome no campo “Nome de exibição” e insira o 
link https://balcao-virtual.tjmg.jus.br/  no campo “URL 
do servi dor”. Como informamos, esta configuração só 
é necessária uma única vez. Não é necessário salvar, a 
informação é gravada automaticamente.

É necessário que o usuário autorize o acesso ao micro-
fone e à câmera do seu celular.
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Usando qualquer navegador em seu celular, acesse a página 
do Balcão Virtual do TJMG pelo link: 
www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/processos/balcao-virtual/#

Para melhor visualização da tela, use o celular na posição 
horizontal.

Realize a busca pela sua comarca/vara ou cartório/setor de 
protocolo e clique no link correspondente para entrar na 
sala do atendimento do Balcão Virtual.
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Importante verificar na página do Balcão Virtual o horário 
de atendimento daquele setor no qual deseja ser atendido.

Uma tela se abrir, informando a necessidade do aplicativo 
Jitsi Meet, que já foi instalado e configurado.
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Clique em “Entrar na 
reunião usando o app”.

Se aparecer a men-
sagem: “Permitir que 
esta página abra o Jit-
si Meet?”, Clique em 
“OK”
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O aplicativo Jitsi Meet se abrir, e em seguida deve-se 
clicar em “Peça para participar”.

IV. Suporte técnico

Caso tenha alguma falha ou dúvida sobre o sistema, 
registre um chamado pelo site: 
 
Advogado: https://informatica.tjmg.jus.br/ 
ou pelo telefone (31) 3237 7060. 

Cidadão: deverá registrar sua solicitação de informação 
por meio do canal Fale com o TJMG, disponível na página 
https://www.tjmg.jus.br/falecomtjmg/


