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COMUNICADO

 

 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução 372, de 12 de fevereiro de

2021, do Conselho Nacional de Justiça, que instituiu o Balcão Virtual para todo o
Poder Judiciário nacional;

 
CONSIDERANDO a Resolução 407, de 29 de março de 2021, do

Tribunal Regional Federal da 3.ª Região, que regulamentou o Balcão Virtual no âmbito
da Justiça Federal da 3.ª Região;

 
CONSIDERANDO  a Resolução 410, de 9 de abril de 2021, do Tribunal

Regional Federal da 3.ª Região, que alterou a vigência da Resolução 407/2021;
 
CONSIDERANDO a importância de se aperfeiçoar os canais de

comunicação entre os atores do Sistema de Justiça, especialmente entre o Setor de
Atendimento da Justiça Federal da 3.ª Região e os(as) advogados(as) e as partes,
especialmente em época de pandemia, com os serviços judiciários prestados
predominantemente por meio remoto e/ou eletrônico;

 
A CORREGEDORIA REGIONAL DA JUSTIÇA FEDERAL DA 3.ª

REGIÃO COMUNICA AOS MAGISTRADOS, MAGISTRADAS, SERVIDORES E
SERVIDORAS:

 
1. A partir de 19 de abril de 2021 será disponibilizado pela Justiça

Federal da 3.ª Região o Balcão Virtual, destinado a ampliar e agilizar a comunicação
entre seus setores de atendimento com os(as) advogados(as) e as partes.

2. A sala virtual do setor de atendimento de cada uma das unidades
judiciárias das Seções Judiciárias da 3.ª Região será acessada pelo(a) o(a)
interessado(a) por meio da plataforma Microsoft Teams e identificada por link
próprio, localizado nos seus respectivos sítios eletrônicos.

3. O Balcão Virtual funcionará das 12h às 19h na Seção Judiciária
de São Paulo e das 11h às 18h na Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul.

4. É vedado o uso do Balcão Virtual para o protocolo de petições nos
sistemas de processos eletrônicos da Justiça Federal da 3.ª Região, bem como para o
contato com o gabinete dos(as) magistrados(as).

5. Em 13 de abril de 2021, às 15h, será realizado novo treinamento
para os servidores das unidades judiciárias de modo a familiarizá-los ao uso da nova
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ferramenta, bem como para outras orientações pertinentes. O treinamento também
será acessível aos magistrados, conforme link enviado por e-mail no último dia 9 de
abril.

 

Documento assinado eletronicamente por Marisa Ferreira dos Santos,
Desembargadora Federal Corregedora Regional, em 12/04/2021, às
13:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.trf3.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 7577991 e o código CRC 4871B393.
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