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I. Introdução 

Com o objetivo de cumprir a Resolução n. 372, de 12 de feverei-
ro de 2021, do Conselho Nacional de Justiça, que regulamenta 
a criação de plataforma de videoconferência para atendimento 
imediato ao público externo e considerando a PORTARIA CON-
JUNTA Nº 1.185/PR/2021, que institui e regulamenta a platafor-
ma de videoconferência denominada “Balcão Virtual”, foi dispo-
nibilizada a ferramenta de videoconferência Jitsi Meet, gratuita, 
criptografada e 100% de código aberto.

Por meio dessa plataforma, os advogados, procuradores, partes e 
cidadãos poderão buscar atendimento, sem que seja necessário 
o deslocamento até as unidades do Tribunal.
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II. Como obter acesso

O Balcão Virtual pode ser acessado pelo computador ou celular 
de qualquer navegador.

Pelo celular, o usuário tem a opção de baixar o aplicativo deno-
minado Jitsi Meet, disponível gratuitamente na PlayStore (An-
droid) e AppStore (Iphone).
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Acesso pelo computador

Utilize um navegador com a versão atualizada e acesse o endereço: 
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/processos/balcao-virtual/

Observe o horário do atendimento da comarca/vara, cartório ou 
setor selecionado.

Realize a busca pela sua comarca/vara, cartório ou setor selecionado
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, no campo “Informe seu nome”, digite 
o seu nome, em seguida, clique em “Peça para participar”.
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A mensagem: “Esperando o anfitrião…” indica que o atendimento 
ainda não começou. Dessa forma, recomenda-se sair e entrar 
novamente em outro horário ou aguardar a chegada do atendente 
para liberar o acesso à sala.
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Iniciado o atendimento do Balcão, será exibida a tela abaixo. O 
usuário deve aguardar o atendimento, pois a liberação da sala 
ocorrerá conforme a ordem de chegada.

Obs.: não é necessária nenhuma senha para a conferência.
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Acesso pelo celular

1 - “Entrar na reunião usando o app”
Essa alternativa exige a instalação do aplicativo.

Para equipamentos ANDROID, acesse a página:
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.jitsi.meet
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Para equipamentos IOS, acesse a página:
https://apps.apple.com/br/app/jitsi-meet/id1165103905
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Depois da instalação, haverá uma configuração simples que deverá 
ser executada uma única vez.

Abra o aplicativo Jitsi Meet e selecione na parte superior o ícone 
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Em seguida, vá em “Configurações”:
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Insira seu nome no campo “Nome de exibição”. 
No campo “URL do servidor”, insira o link 
https://balcao-virtual.tjmg.jus.br/. Não é 
necessário salvar, a informação é gravada 
automaticamente.
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Acesse a página do balcão virtual em seu navegador: 
(https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/processos/balcao-virtual/)

Realize a busca pela sua comarca/vara, cartório ou setor selecionado e 
clique no link correspondente para entrar na sala do atendimento do 
Balcão Virtual.

Para melhor visualização do site, use o celular na posição horizontal.

Importante verificar, na página do Balcão Virtual, o horário de atendi-
mento daquele setor no qual deseja ser atendido.

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

O Jitsi Meet também permite acesso por meio da web (qualquer 
navegador). Lembre-se: Para melhor visualização do site use o 
celular na posição horizontal.

Realize a busca pela comarca/vara, cartório ou setor selecionado 
e clique no link correspondente para entrar na sala de 
atendimento do Balcão Virtual.

Clique no link “Iniciar na web”. O sistema retornará a mensagem: 
“Permitir que esta página abra o Jitsi Meet?”. Clique em “OK”
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Independentemente do tipo de acesso 
(computador, celular: Acesso via web ou 
aplicativo), clique em “Peça para participar”.
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Clique em “Permitir” para 
autorizar o acesso ao 
microfone e à câmera do seu 
celular.
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A mensagem ao lado poderá ser apresentada e indica 
que o atendente está ocupado. O usuário deve aguardar 
seu atendimento, pois o atendente libera o acesso 
conforme ordem de chegada.

Obs.: não é necessário informar senha.
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Liberado o acesso pelo atendente, a tela abaixo será apresentada.
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Caso seja necessário se comunicar por mensagens, o Balcão Virtual possui um 
chat privado. Para executá-lo, mantenha o mouse parado sobre o ícone dos 3 
pontos na imagem do usuário e clique no ícone “Enviar mensagem privada”, 
conforme indicado na figura abaixo.
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A função do bate-papo privado é então ativada, em área reservada à esquerda 
da janela, conforme demonstra a figura abaixo. Um campo para inserção da 
mensagem é apresentado na parte inferior da tela.

Utilize sempre essa opção quando não houver webcam, microfone e som em 
seu computador ou no computador do atendente.

Imagem Ampliada
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É possível ocultar a janela do chat a qualquer momento 
clicando no ícone “X”. As mensagens trocadas 
continuam registradas.
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Atenção: Finalizado o atendimento, clique no ícone do telefone 
para sair da sala.
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III. 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 4020-7560, para capitais e região metropolitana 
e o 0800 276 7060 para todo o Brasil.
Cidadão: deverá registrar sua solicitação de informação 
por meio do canal Fale com o TJMG, disponível na página 
https://www.tjmg.jus.br/falecomtjmg/


