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TUTORIAL DO BALCÃO VIRTUAL – USUÁRIOS EXTERNOS 

 

 Este documento se destina aos (as) advogados (as), partes e outros (as) 

usuários (as) externos (as) da Justiça Federal do Rio Grande do Sul. 

 

 Para acessar o balcão virtual da JFRS utilize o link disponível no portal da 

Justiça Federal do RS, SC ou PR, como demonstrado na figura 01 abaixo ou acesse o 

endereço: https://portal.jfsc.jus.br/agenda/aberto/agendamento.xhtml?sede=2. 

  

 O sistema permite duas formas de atendimento: on-line e agendado. 

Recomendamos o atendimento on-line preferencialmente, pois o atendimento 

agendado requer antecedência mínima de 24h para o registro na agenda da Vara 

Federal ou setor administrativo (CAP – Central de Atendimento ao Público) 

  

 
Figura 01 – botão de acesso ao sistema no portal da JFRS 

 

Ao acessar o sistema verifique primeiro qual Vara Federal deseja consultar ou 

use a opção da Direção do Foro para falar com a Central de Atendimento ao Público 

(CAP).  Tenha sempre em mãos o número do processo de seu interesse. 
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Na tela inicial do sistema, selecione a opção de “Atendimento on-line” para 

acessar o balcão virtual, informe a Subseção onde tramita o processo do seu interesse 

e selecione a Vara Federal correspondente, conforme a figura 02 abaixo. 

Alternativamente, selecione a opção Direção do Foro se ainda não sabe em qual Vara 

Federal tramita seu processo ou para solicitar certidões negativas, desarquivamentos 

de autos físicos ou outros serviços de competência da Central de Atendimento ao 

Público (CAP). 

 

 
Figura 02 – Tela Inicial do Balcão Virtual 

 

O horário de atendimento do balcão virtual é das 13h às 18h, de segunda a 

sexta-feira, exceto feriados. Fora deste horário o balcão virtual informará o status 

“Fechado”. 

Poderá ocorrer, eventualmente durante o horário de atendimento, a mudança do 

status do balcão virtual para “Ausente”.  Isso poderá ocorrer quando houver uma 

indisponibilidade temporária do serventuário responsável pelo balcão virtual.  Neste 

caso, aguarde alguns minutos e tente novamente. 
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Selecione a Subseção e a Vara Federal e tecle no botão “Seguinte”. 

Caso tenha dúvida sobre os feriados específicos de alguma Subseção 

Judiciária, consulte o menu “Institucional->Feriados Locais” no portal da Justiça 

Federal do Rio Grande do Sul (http://www.jfrs.jus.br). 

O atendimento pelo balcão virtual utiliza a ferramenta de videochamada ZOOM, 

que pode ser instalada no seu computador, tablet ou celular clicando nos links 

disponibilizados ao final da página, conforme a figura 03. 

Caso o usuário não deseje fazer uso do aplicativo ZOOM instalado em seu 

dispositivo, poderá realizar o atendimento usando o navegador de internet para concluir 

a chamada de vídeo. 

 

 
Figura 03 – Opção de download da ferramenta ZOOM Meeting 

 

Para melhor desempenho do seu atendimento é recomendável a instalação do 

sistema ZOOM em seu dispositivo. 

Escolha a opção de acordo com o tipo de dispositivo e sistema operacional. 
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Caso já tenha o ZOOM instalado ou opte por não instalá-lo em seu dispositivo, 

clique no botão “Seguinte” para prosseguir para a página de identificação do usuário. 

Na tela de identificação informe os dados solicitados, sendo que os campos 

marcados com asterisco (*) são obrigatórios.  É obrigatório informar um nº de telefone 

de contato (fixo ou celular).  Advogados podem usar o botão “Importar Dados OAB” 

para facilitar o preenchimento dos campos nesta tela, bastando informar o estado e 

número da OAB no formato UF999999 (estado e número da OAB com seis dígitos). 

 

 
Figura 04 – Identificação do usuário do balcão virtual 

 

Para agilizar o seu atendimento, informe o numero do seu processo, se possível, 

(dado não obrigatório) e descreva de forma objetiva a sua solicitação no campo 

“Assunto a ser tratado”.  Caso o usuário seja uma parte e não saiba o número do seu 

processo, tenha sempre a mão o número do seu CPF para informar ao atendente. 

Pessoas com atendimento preferencial, definidos pela lei 10.048/2000, devem 

marcar a opção correspondente para que o sistema gerencie a fila de prioridades. 
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Após preencher os dados do formulário de identificação, clique no botão 

“Seguinte” para entrar na fila de atendimento. 

Nesta etapa o usuário entrará na fila virtual do sistema de atendimento on-line. 

A fila é organizada automaticamente pelo sistema por ordem de chegada e segundo os 

critérios de prioridade.   

A tela da fila de espera é atualizada constantemente e sua posição na fila de 

atendimento será exibida no quadro azul, conforme a figura 5. 

 

 
Figura 05 – Fila de atendimento do balcão virtual 

 

Aguarde até que o seu atendimento seja o próximo da fila e o atendente da 

Justiça Federal inicie o processo de conexão com o sistema ZOOM. 

 

Caso haja muito usuários na fila, você tem a opção de “Desistir“ do atendimento 

e tentar novamente em outra oportunidade.  Somente após clicar na opção, o usuário 

deverá fechar a janela ou aba do navegador de internet. 
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Caso o usuário tenha instalado o sistema ZOOM em seu dispositivo será 

mostrada uma tela com as opções de conexão, conforme a figura 6. 

 
Figura 06 – Opções de conexão com o ZOOM 

 

Neste tutorial iremos demonstrar a forma de conexão com uso do navegador de 

internet, conforme a figura 7. 

 
Figura 07 – Tela inicial do ZOOM pelo navegador de internet 

 

Para iniciar o seu atendimento de forma virtual com uma chamada de vídeo, 

informe o seu nome e marque a opção “Não sou um Robô” e clique na opção entrar 

na sala de atendimento virtual da Justiça Federal. 
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No caso de acesso pelo navegador de internet, é possível que o usuário tenha 

que permitir o acesso a sua webcam ou câmera. Dê as permissões necessárias ao 

navegador para que o vídeo e o áudio da reunião sejam ativados. 

 

 
08 – Sessão de atendimento pelo aplicativo zoom (simulação) 

 

Não se esqueça de ativar o seu microfone e sua câmera para que possamos 

iniciar o seu atendimento.  O atendente poderá solicitar informações adicionais para 

pesquisar o seu processo e, caso o seu processo tramite em outra unidade judiciária, 

ele poderá redirecionar o atendimento para outra Vara Federal. 

Durante a sessão o usuário e atendente poderão utilizar os recursos do ZOOM 

para troca de informações, como compartilhamento de tela do atendente para exibição 

de documentos, envio de mensagens de texto ou arquivos pelo chat (botão bate-papo). 

Na eventualidade de uma falha na conexão, o atendente poderá reconectar a 

sessão do zoom ou fazer uso dos telefones informados na tela de identificação para 

fazer novo contato. 
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Ao concluir o seu atendimento, clique no botão “Sair” ou “Encerrar” no canto 

inferior direito da tela para sair da reunião do ZOOM. 

 
Figura 09 – Tela de encerramento do atendimento on-line 

 

A outra modalidade que podemos usar é o atendimento agendado. Veremos a 

seguir os procedimentos neste formato de atendimento com data e hora marcados. 

 

O atendimento agendado destina-se aos casos de maior complexidade ou que 

exijam mais tempo para a resolução da demanda do usuário junto ao atendente da 

Justiça Federal. 

O atendimento agendado está previsto inicialmente para ser realizado em até 

30 minutos, podendo estender-se de acordo com a necessidade, desde que haja 

disponibilidade do atendente e que o horário de outro usuário não seja comprometido. 

O atendimento agendado pode ser na esfera judicial ou administrativa, sendo 

que na esfera administrativa a única opção de atendimento é a Direção do Foro da 

Subseção de Santa Maria. 



 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL 

Direção do Foro – Subseção Judiciária de Santa Maria 
 
 

Acesse o sistema através do link disponível no portal da JFRS ou no endereço 

de internet: https://portal.jfsc.jus.br/agenda/aberto/agendamento.xhtml?sede=2. 

Marque a opção de atendimento agendado e selecione a Subseção Judiciária 

onde tramita seu processo. 

Selecione a opção de serviço conforme a esfera de atendimento: judicial ou 

administrativa. 

 

 
Figura 10 – Tela inicial do sistema – atendimento agendado 

 

Tecle no botão “seguinte” para continuar seu agendamento. 

 

Na próxima tela, selecione a unidade judiciária correspondente a sua 

necessidade de atendimento.  Caso sua demanda seja da esfera administrativa 

aparecerá somente a opção “Direção do Foro”. 

 

Escolha a forma de atendimento virtual dentre as opções:  
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• videochamada; 

• telefone; 

• e-mail. 

 

 
Figura 11 – Opções de atendimento agendado 

 

Tecle no botão “seguinte” para continuar seu agendamento. 

 

O atendimento agendado exige uma antecedência mínima de 24 horas e caso 

os horários do próximo dia útil já estejam reservados por outros usuários ou não 

estejam disponíveis por outra razão, será exibida uma tela com a essa informação, 

conforme a figura 12.   

Nesta hipótese, o usuário poderá escolher outra data e horário, usando o 

calendário da tela, ou optar por desistir do agendamento e ir direto para o atendimento 

on-line clicando no botão “Entrar na fila para atendimento imediato”.  
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Figura 12 – Selecionando data para o atendimento agendado 

 

Outra possibilidade, caso não encontre um horário adequado as suas 

necessidades é usar a opção “Os horários não me atendem”. Ao selecionar esta 

opção será exibida a mensagem da figura 13, onde o usuário poderá ir direto para a 

tela de identificação sem informar uma data e horário específicos para o atendimento e, 

opcionalmente, poderá sugerir dias e horários no campo “Assunto a ser tratado” na 

tela de identificação.  Clique em “Continuar” para ir para a tela de identificação. 

 
 

 
Figura 13 – Optando por não predefinir dia e horário 
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Na hipótese do usuário não escolher uma data específica, a escolha da data e 

horário de atendimento será realizada a critério da Vara Federal ou Direção do Foro, 

conforme o caso. O usuário será notificado por e-mail automático do sistema quando 

a unidade definir o dia e horário do agendamento. 

Encontrando uma data que seja adequada a sua necessidade no calendário, 

clique no dia e horário desejado e tecle no botão “Seguinte”. 

 

 
Figura 14 – Escolhendo uma data e horário para o atendimento agendado. 

 
A seguir o usuário irá para a tela de identificação, conforme a figura 15, onde 

informará os seus dados pessoais, como já demonstramos anteriormente no 

atendimento on-line. 

 

Preencha corretamente as informações ou utilize o botão “Importar dados da 

OAB”, caso seja advogado (a). 
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Figura 15 – Dados de identificação e assunto para agendamento 

 

Preencha corretamente as informações ou utilize o botão “Importar dados da 

OAB”,  caso seja advogado. 

 

Tecle no botão “seguinte” para continuar seu agendamento. 

 

O sistema irá para a tela de confirmação dos seus dados.  Verifique se as 

informações prestadas estão corretas, retornando e corrigindo os dados caso 

necessário. 

 

Após a conferência de todas as informações, clique no botão “Confirmar” para 

efetuar o seu agendamento junto a Subseção Judiciária desejada. 
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Figura 16 – Conferencia e confirmação do agendamento 

 
O sistema irá processar o seu pedido e gerará um protocolo do seu 

agendamento. 

 

Guarde o seu número de protocolo e salve os dados usando os recursos 

disponíveis em seu navegador. 

 

Evite imprimir fisicamente o seu protocolo.  

 

A natureza agradece!  
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Figura 17 – Protocolo do agendamento 

 

A Subseção Judiciária de Santa Maria oferece ainda outros canais de 

atendimento virtual, via aplicativo Whatsapp. 

Consulte nossa página na internet no endereço 

https://www2.jfrs.jus.br/?page_id=19366 e clique no link “Contatos da Subseção”.  

 
Figura 18 – Subseção de Santa Maria na Internet 
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Nossos canais de atendimento também estão disponíveis no portal da JFRS, no 

endereço https://www.jfrs.jus.br, no campo “Varas federais, endereços e telefones” 

localizado abaixo do logotipo do eProc, conforme a figura 19. 

 

 
Figura 19 – Subseção de Santa Maria – Canais de atendimento 

 
 

 

A Subseção Judiciária de Santa Maria fica à disposição para esclarecimentos e 

dúvidas sobre este tutorial através de seus canais de atendimento. 
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