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AGENDAMENTO SALAS PASSIVAS

Passo 01
Para realizar um agendamento na Sala Passiva, acesse o e-mail
institucional (ferramenta do OUTLOOK), clique em “Calendário” no
canto esquerdo da tela.

Passo 02
Selecione a data pretendida para o agendamento, abrindo a tela de
inclusão de dados.

Passo 03
Em “adicionar um título”, indique se o agendamento da sala passiva
será para audiência ou atendimento no Balcão Virtual e informe a sala
de atendimento, caso o espaço possua mais de uma.

Passo 04
Na aba “convidar participantes” inclua os e-mails da parte, se possuir, e
da unidade judiciária que solicitou o agendamento.

Passo 05
No símbolo do relógio, confirme a data do agendamento e inclua o
horário, reservando 30 minutos para atendimento no Balcão Virtual e 1
hora para audiências.

Passo 06
No campo inferior, inclua as informações de (a) nome da parte; (b)
unidade; (c) nº do processo; (d) ato; (e) nº da sala virtual e, se for o caso,
(f) nº da baia.



Passo 07
Por fim, clique em salvar e as informações serão registradas no
calendário vinculado ao e-mail da sala passiva.

Informações importantes:
1. Ao realizar o atendimento à parte, o servidor/facilitador deve verificar se os
dados cadastrais, de endereço e contato telefônico da parte, contidos nos
autos estão atualizados, a fim de garantir a máxima efetividade quanto à
ciência das futuras intimações; Além disso, deve realizar o controle de
atendimento em planilha específica, para finsde acompanhamento da
estatística.

2. No atendimento aos jurisdicionados, o servidor/facilitador observará as
legislações pertinentes à tramitação do processo sob sigilo ou em segredo de
justiça e ao atendimento preferencial de idosos, pessoas com deficiência,
gestantes e outros;



3. O agendamento poderá ser solicitado pela unidade judiciária ou pelo
jurisdicionado, presencialmente ou por telefone, cabendo ao servidor/facilitador
consultar previamente a disponibilidade;

4. A necessidade de agendamento não impede a utilização imediata das salas,
desde que não prejudique eventual agendamento realizado anteriormente;

5. As partes devem identificar-se para a liberação do acesso à sala passiva e
somente será autorizado o ingresso à sala daqueles que precisam praticar o ato,
apenas pelo tempo indispensável à sua realização, salvo situação de incapacidade
total ou parcial que exija acompanhamento excepcional de terceiro;

6. Os advogados deverão utilizar as salas disponibilizadas pela Ordem dos
Advogados do Brasil/Seção Bahia nas sedes dos Fóruns das Comarcas e do
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia para acessar as informações processuais e
o Balcão Virtual.



ACESSO AO BALCÃO VIRTUAL

Passo 01
Clique no link: http://balcaovirtual.tjba.jus.br/balcaovirtual/

Passo 02
Selecione a "área judicial".

Passo 03
Selecione a localidade.

http://balcaovirtual.tjba.jus.br/balcaovirtual/
http://balcaovirtual.tjba.jus.br/balcaovirtual/


Passo 04
Selecione a Comarca (cidade).



Passo 06
Clique na Unidade (Vara).

Passo 05
Selecione a unidade judicial (vara).



Passo 07
A página do lifesize abrirá. Nesse momento, preencha o nome da
pessoa atendida, clique em “Li e concordo com os Termos de
Serviço e a Política de Privacidade” e, posteriormente, em “Entrar
na Reunião”.



Passo 02
Anote a senha de acesso e clique no
endereço enviado no E-mail.

Passo 01
Acesse o e-mail enviado pelo TJBA utilizando o navegador Google
Chrome.

Passo 03
Cole o endereço da sua sala virtual na barra de endereço
do Google Chrome.

ACESSO AO LIFESIZE



Passo 04
Insira seu nome e clique em entrar na reunião.

Passo 05
Caso necessário, permita que o seu navegador
utilize o microfone e câmera.



Passo 06
Gerencie seu microfone e câmera, quando necessário.

Passo 07
Ative o seu retorno de vídeo
(Picture in picture), caso esteja desabilitado.



Viu só?

Com este manual, você conseguirá acessar os serviços do Tribunal de
Justiça do Estado da Bahia.

Caso tenha alguma dificuldade, dúvidas ou sugestões, é só entrar em
contato conosco, através dos seguintes meios:

E-mail: diretoria1grau@tjba.jus.br
Telefone: 71 3372-9620

A CAPG e a DPG agradecem a atenção!
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